






শ্রীচৈতন্ট পদান্তোজ রদিকেভ্যে। নমোল্ব মে। 
বহুধা! ফততেই জ্বৌয়ৎ যেষাৎ প্রীতি চিকীষ়| |! 

. কলিকাভ। 
কমলাসন যন্ত্রে যস্ত্রিতঃ! 

চি (6 (৯ টস 

এই গ্রন্থ খাহাদিগের প্রয়োজন হইবেক তাহার! 
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শ্রীপাদ ঞজীব গোত্বামী 

যে সকল মহা! শ্র্রীরষ্চৈতগ্রচরণান্থগত হুইয়! বৈষ্ণবধর্থমের সিদ্ধান্তাদি ন। 
তিতির উপরে সংস্থাপিত করিয়াছেন, শ্রীপাদ ভ্রীজীব তন্মধ্যে পর্ধবাগ্রগণ্য ও সর্ব 
কাবা-ব্যাকরণ, স্তায়-বৈশেধিক,সাঙা/-পাতঞ্জল, পুর্ববমীমাংস! উত্তর-মীমাংসাদি যড় দর্শনে - 
শ্ীজীবের যে আসাঁধারণ পাতিত্য ছিল) তাং! তৎগরণীত গ্রচরন্ধগ গ্রন্থনিবক গাঠে সং 
গ্রতিপন্ন হয়। অধ্যয়নমৈপুণ্যে, অসাধারণ 'হুস্ম বুদ্ধিবলে এবং শান্জরবিচার-কুশলতায় : 
তৎসময়বর্তী মুপণ্ডিতগণেরও বিদ্রয়োৎপাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্বোপরি চি: 
ব্যাপার এই যে, শ্রীপাদ শ্রীজীবের কুশাগ্রনঙ্৷ দার্শনিক জ্ঞান শ্রীমৎ শঙ্করাচা্যের মাহদি: 

কার গ্রতপ্ত বালুকাতে আত্মবিসর্জন না করিয়া, গ্রেমভক্তির সুধাময় মহাসাগরে মিলিয়া॥ - 

বৈষ্ণব্দর্শন-সিদ্ধান্তসমুঙকে জগতে প্রধানতম তগবত্বত্বজ্ঞাপক দর্শনশান্ত্রে উন্নীত « 

রাখিয়াছে। শ্রীতাগবতসন্দর্ড ও সর্ধসম্বাদিনী গ্রন্থ প্ররুতপক্ষেই নিখিল সরস বব 
সমুচ্ছিতত গৌরব-পতাকা। সুতরাং শ্রীপাদ শ্রীজীব কেবল বাঙ্গালার গৌরৰ নছেন-- 

বাঙ্গালীর. গৌরব নহেন--.তিনি সমগ্র সুসভ্য জগতের অধিবাসিগণেরই গৌরবস্বরূপ। ভ 
সত্বের দুরধিগম) সমুন্নত শ্রীমন্দিরে প্রবেশের জন্ত ভিনি যে বিপুলতর 'তগষ্য সোপান এ 
করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য মানবমাত্রেরই তাহার নিকট ক্ৃতজ্ঞত! গ্রকাশ কর! কর্তব্য । ন: 
সমাঞ্জের তত্বজ্ঞানম্পৃহ। যতই উন্নততর প্রদেশে অধিরঢ় হইবে, শ্রীপাদ প্রীীবের দা। 
গ্রন্থের মর্ম অবগত হইয়া, তাহারা লেই পরিমাে তৃপ্তিলাভপূর্বক উত্বরোত্তর তদীক্স নি; 

অতএব শ্রীপাদ ্রসীবের ্রস্থনিৰহের, কধ্যয়ন ও অধ্যাপনেন, সু্রচার মানব-সনাজিতি 
ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য। অধুন! এই বিষয়ে শিক্ষিত-সমাজের বংকিঞ্িৎ আগ্রহও পরি 
হইতেছে। তাহারা শ্রুপাদ শ্রীজীবের গ্রন্থাদদি সম্বন্ধে ও তাহার গভীর পারি, 

পুগ্যপবিভ্রতাময় এবং ভক্তি.গ্রপীযুষপ্রবাহ্ময় জীবনবৃত্াত্ত সন্ধে কিছু কিছু অবগত হত 
জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। 

পৃজ্যপাদ গ্রন্থকার বাঙালী ছিলেন, গ্মৃতরাং বাঙ্গালীর গৌরব বাঙ্গাল! দেশেই নর্ক:- 
প্রচারিত হুওয়। কর্তব্য। এই উত্দেস্ত সাধনের অন্ত বঙীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, শ্রীপাদ জী 
সর্বাগেক্গ! কঠিনতম গ্রন্থ সর্বসধাদিনীর বঙ্গানুবাদ সুহ একটি পরিশোধিত সংক্করণ অব: 
করিয়া, জাতীয় গৌরব ও শান্ত্রগৌরৰ প্রচারের অতীব সুব্যবস্থা করিয়াছেন। এইক্ধগে * 
গ্রন্থ শ্রীভাগবতসন্দর্তও বঙ্গান্বাদ সহ গ্রকাশ করা প্রয়োজনীয় | শ্ীপাদ জীজীবন্কত প্রো: 
শাদিন সফলগালা 



.»খঞ্ধ এখনও নিপতিত হয় নাই। আমার শক্তিসামর্্যাদি অত্যন্প এবং নিরতিপয় নগণ্য। 
ষ্ধ তথাপি সম্প্রতি শ্ীপাদ শ্রীতীবের বদ্গবিদ্থা- প্রেমভক্তিএ্রভাবময় পবিষতম জীবনবৃত্তের 
নাদান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কবি বলেম,-- 

“মনোরথানামগতিন বিদ্যুতে |” | 

.ষনোবাঁসনার ত অগম্য স্থান নাই) তাই অযোগা, অমমর্থ হইয়াও সং্প্রতি এই দুঃসাধ্য 
4০৩ প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখনও প্রয়োজনীয় উপাদান-সংগ্রহ হয় নাই । এই নিষিত্ত সর্ধসঘা- 
স্পী-গ্ন্থ গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃতমাত্র দিগাও সমলগ্কৃত করিতে সমর্থ হইলম 
1. 

” এস্বলে অতি সংক্ষেপে কেব্ ইহাই বলিয়। রাখিতেছি যে, শ্রীজীব স্বয়ং লঘুক্যোবণীনামী 
ভাগবত-্টীকার উপদংহারে যে আখ্মবংপ-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, 
শসার উর্ধতন পূর্বপুরুষের নাম রীসর্ববজ্ঞ। কর্ণাট দেশের ব্রাঙ্গণদের মধ্যে শ্রীদর্ববজ্ঞ পরম” 
এনীয় ছিলেন, এই জন্ত তিনি জগদ্গুরু উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। এতথ্যতীত তিনি তৎসময়ে 
কর্দাটের একজন খ্যাতনামা রাজ ছিলেন। সর্বশাস্ত্রেই তাহার অসাধারণ পাণ্ডিত ছিল। 

হ্িও ইনি ভরঘাজগোত্রীয় বন্দী ব্রাঙ্মণ ছিলেন, কিন্ত চতুর্বেদেই তাহার সমান অধিকার 
সু! তিনি রাজ। হইয়াও অলসভাবে তোগবিলাসে সময় অতিবাহিত করিতেন ন|। দুর- 
নদস্তর হইতে বেদবিষ্ার্থিগণ তাহার নিকট আগমন করিতেন, চতুর অধ্যাপনায় তিনি 
বিশেষ পারদর্শা ছিলেন। অপর পক্ষে তত্রত্য রাজা-মহারাজ গ্রভৃতিও তাহার প্রতি এগাঢ 
'নল্তাব প্রদর্শন করিতেন। রাজ্যশাসন ও সংরক্ষণ সব্বন্ধেও অসাধারণ গুণগ্রামে তিনি 

ম্বিও ছিলেন। ফলত; লক্মী'সরম্বতীর এইরূগ একত্র বিচিত্র সমাবেশ এই শ্রীসর্বজ 
'সুত্তক্ণতে যেরূপ পরিলক্ষিত হয়, অন্তত্র তাহা অত্যন্ত হুল্ল'ভ। 

কিন্তু এ স্থণে একটি কথা৷ এই যে,ইহার প্রকৃত নামটি “দর্বজ* কি না? এদমও 
*ইতে পারে যে, তিনি সর্ধশান্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন বলিয়াই জনসমাজে সর্ব” বলিয়া 
নভিছ্থিত হইতেন। অবশেষে এই বিশেধপটিই তাহার নামরূপে খ্যাত হয়। শ্ীপাদ শ্রীতীব 
গোস্বামী মহোদয় যে প্রগাঢ় গভীর পঞ্ভে ইহার পরিচগ দিয়াছেন, সে গভটি এ, 

তিস্তচ্চারপদক্রমাত্রিতবতী বন্তামৃতশ্রাৰিনী 

জহর! করণতামযী নধুব্মী ভূয়ে৷ নরীনৃত্যতে | 
রেজে রামভাজিতপদঃ কর্ণটিতৃদীপতিঃ 
ীসর্বজজগদ্গুরুতু'বি ভরঘানাযে! গ্ামণীঃ ॥ 

প্রীপাদ শ্রী চিরদিনই শ্বীয় বংঠগৌরীবের সমুচ্ছিত সন্মান জঙ্গুজ ক্বাখিতে প্রয়াস 



প্ীবিতগবৎকৃষচৈতন্দেবঠরপানুচর-বিশ্ববৈষবরাণসভাসভাজনভাজন্রীরূপদমাতনানুশান-উ1,. 

"গর্ভে শ্রীভাগব্ত-সন্দর্ভে-সসনদর্ডো নাম -__সনর্ভঃ।” 

বাহার! জগতের অতি নগণ্য বস্তরও সম্মানন] করার অন্ক উপদেশ করেন, তাহাদের "হু 

জগংপুজ্য স্বীয় গুরুবর্গের প্রতি এইরূপ সম্মানময়ী ভাষ! অতীব শ্বাভাবিক। প্রকৃত *₹ 
এই যে, শ্রীগাদ গ্রীতীব গোস্বামী যে কিরূপ আদর্শচরিত বংশে জন্মগ্রহণ রহিত. 

ইহাতে তাহারও পরিচয় পাওয়! যায় । 
শ্রীপাদ সর্বজ্ঞ জগদ্গুরুর পুত্র--অনিরুদ্ধ। ইনিও লিখিল হহূর্কেদে স্ুগণ্ডিত, দির্প- 

ও নৃপগণের পুজ্য ছিলেন। ইন্দ্রের ন্তায় ইহার প্রস্তাব ছিল। যথা,-- 
পুত্রস্তস্য ৃপদ্য কণ্তপতুলামারোহতো। রোহিণী- 

কাত্তম্পর্ধিষশোভরঃ জবরপতেন্ত ল্যপ্রভাবোহভবৎ। 

* সর্বক্মাপতিপুজিতোংখিলফজুর্বেদৈকবিশ্রামতূ- 
লর্মীবাননিরুদ্ধদেখ ইতি ষঃ খ্যাতিং ক্ষিতৌ জগ্িবান্॥ 

ইহার ছই মহ্ষী ছিজেন। পুত্রও ছইটি-একজনের নাম রূপেশ্বর, অপরের নাঁ- 
হরিহর। রূপেশ্বর বহুবিধ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন, হরিহর শগ্তরবিষ্কায় পারদর্শী হয়েন; 
পিত! উভয় পুত্রকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়! শ্রকষ্ধাম প্রাপ্ত হয়েন। কিছু দিন পরে পন 

হরিহর, দুষ্ট লোক সংগ্রহপূর্ব্বক আংধ্যকুলতিলক, অগ্রঞ্ধ রূপেশ্বরকে রাজার করিয়] দির সঙ 
রাজা স্বয়ং অধিকার করেন। রূপেশ্বর নিরুপায় হইয়। আটটি ঘোটক সহ পত্ী- ডি 
পৌরস্তয দেশে আগমন করিলেন এবং তত্রত্য রাজা শিখরেশ্বরের সখ্য লাভ করিয়া, সেইখানেই 

বান করিতে লাগিলেন। এই স্থলে তাহার একটি পুত্র জন্মগ্রথথ করেন, তাহার নাষ-- 

গল্পনাত। শ্রীজীবের স্বরচিত, প্ভ এই,-- 

মহিষ ভূগন্ত গ্রথিতষশসন্তস্ভ তনয়ৌ 
প্রতজ্ঞাতে রূগেশ্বরহরিহ্রাখো গুণনিধী। , 

তয়োরাস্থঃ শাস্ত্রে প্রবলতরভাঁবং বহুবিধে 
জগামান্তঃ শন্ত্রে নিজনিজগুপপ্রেরিততয় ॥ 

বিভঞ্গা স্বং রাজ্যং মধুরিপুপুর/গ্রস্থিতি-দিনে 
পিতা তাভ্যাং রূপেশ্বরহরিংরাভাং কিল দদৌ। 

নিতং জ্যে্ং রূপেশ্বরমথ কনিঠো। হরিহরঃ 
পররাকণীঘাামাধ াগটিলকমদিয়দসৌ | 



ধনতঃ পুত্রমজীজনদগ্ডণনিধিং শ্রীগয়্নাভভিৎম্ ॥ 
1৩) বপে গুণে, বিশ্তায় বুদ্ধিতে, ধনমানে ও বশে পিতৃবংশের গৌরব রক্ষণ করিয়া- 
৭ তিনি সাঙ্গ গথ্েদ, সর্ধোপনিষৎ ও রসশান্ে সথপণ্ডিত হইয়াছিলেন। শ্রী্রগ- 
বের প্রতি তাহার নিষ্ঠাময়ী ভক্তি ছিল, সেই ভক্তি ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়। সর্ব 
(বর পল্পনাভ অনেককাল শেখররাজার দেশে থাকিয়া, জীবনের শেষভাগে গগ্গাবাঁসকরার 

করিবেন এবং অচিরেই শেখররাজার রাজ্য হইতে পবিভ্র-সলিলা, ভগবতী, ভাগীরখী- 

+গুষ্থ নবহট গ্রামে (নৈহাটী) নব বাসস্থান নির্মাণ করিলেন। এই সময়ে রাজ! 
পপেন আদরে, আপ্যায়নে, সন্মান ও সাহায্ে পল্পনাভ নৈাটাতে মুথে সময় যাঁপন 

৩ছিলেন। এখানে আসিয়া তাহার শ্রীজগন্নাথ-ভক্তির কিছুমাত্র হাঁস হইল না, তিনি 
বৎসর নানাগ্রকার উৎসবোদামে জগমাথের সেবা করিতেন। পদ্মনাভের আঠারটি 
ও পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চ পুত্রের মধ্যে পুরুষোত্বম রাজ, তৎপরে 

'ঝ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ । মুল পদ্য এই-, 
য্ূর্বেদঃ সাল বিততিরপি সর্ববোপনিষদাং 

রসজ্ঞায়াঁং নত স্ক.টমঘটয়ৎ তাণ্ডবকলাম্। 
জগন।থগ্রেমোল্লসিতহৃদয়ঃ কর্ণপদবীং 

ন যাতঃ কেষাং বাস কিল রূপেশ্বরহৃতঃ ॥ 

বিহায় গুপশেখরঃ শিখরভূমিবাসম্পৃহাং 
স্করৎনুর-তরঙ্গিণীতটনিবাসপর্য্যোৎম্থকঃ | 

ততে দমুজমর্দনক্ষি তিপপৃজ্যপাদঃ ত্রমাৎ * 
উবাস নবহট্টকে স কিল পন্মনাভঃ কৃতী ॥ 
মু্িং শ্রীপুরুঘোতমন্ত জতঃ তত্রৈব সঞোৎসবৈঃ 
কণ্তাষ্টাদশকেন সার্ঘমতবয়েতন্ত পঞ্চাত্বজাঃ। 
তন্রান্থঃ পুরুবোত্তমঃ খলু জগমাথশ্চ নারায়ণে। 

ধীরঃ হ্রন মুরারির ত্মগুগঃ শ্রমান্ মুকুনদঃ কৃতী । 

শুক নগেম্রনাথ বন্ধ সহাশয়ের প্রণীত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্কাণ্ডের ১ম খণ্ডে লিখিত আছে, 

হন রাজ! মহেন্দেবের পুত্র। ইনি ১৩৩৬ শক হইতে গাঁতুনগরে রাুপদে অধিন্িত ছিলেন ভিনি 
মাঞ্জ গাঁঙ্মগররে জাধিপত্য করিয়া ১৪১৭ থষ্টাবে এস্থান ছাড়িতে বাধ্য হন এবং এ বর্ধেই চন্্রু্থীপে 

: ঝকাজধানী) প্রতিষ্ঠা করেদ।. চন্ত্থীপের রজি| হইয়। ভিনি «খ'গকার, কায়স্-সয়াজের গাটীপথ 



গ্রহণ করিতেন না। এরই সমজ্কে নৈহাটাতে সম্ভবতঃ কোন প্রকার ধর্মদ্রোহ উপস্থিত 
ধর্মভীরু কুমারদেব নৈহাটা হইতে বাকলাচজ্জরদ্বীপে 'বাইয়! বাস করেন। নৈহাটীর .- 

সভবতঃ তখনও ছিল। নৈহাটা ও বাঁকলার মধ্য-পথে যশোহরের অন্তর্গত ফতেগী- 
কুমারদেব 'এক বাড়ী নির্মাণ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, কুমারদেবেরও - 

সম্তান জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীপাদ সনাতন, রূগ ও শ্রীবভ (অনুপম ) এই তিন জনই 
গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । শ্রীজীবের উক্তি এই,_ 

জাতন্তত্র মুকুন্দতে। দ্িজবরঃ শ্রীমান্ কুমারা ভিধঃ 

কঞ্চিদ্রোহমবোধা সংকুলজনির্ব্ালয়ং স্গত£। 

তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠবৈষ্বগণপ্রেষ্ঠান্ত্রয়ে। জজ্ভিরে 

যে শ্বং গোত্রমমুত্র চেহ চ পুনশ্চতুস্তরামর্চিতম্ ॥ 

কেহ কেহ বলেন যে, কুমারদেবের এই প্রসিদ্ধ তিন পুত্রের নাম ছিল--.অমর, লদ্বে 
ব্লত। পরে শ্রীমন্মহাগ্রতু ইহাদিগকে সনাতন, প্রন্ধপ ও শ্ীঅম্পমন নান প্রদান কলে 

শ্ীমদ্বল্লভের সুযোগ্য তম জগংপৃজ্য পুত্রই শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী। 

কোন্ শকে, কোন্ স্থলে শ্রীজীব জন্মগ্রহণ করেন, তাহ বিনিরণন্ধ করার উপায় নাই। 
প্রকল্পিত এতিহাসিক গ্রন্থের অধুনা বহুল প্রচার দেখিতে গাইতেছি। বৈষ্ণব ইতি 

মেই কলুষসলিল-তরঙ্গাভিঘাত ম্পষ্টতঃই অনুভূত হইতেছে। বৈষ্ব-দিগর্শনী গ্রস্থৃতি .. 

শ্রেণীর আবর্জনা বলিয়্াই আমাদের ধারণা । ভভিরদ্বাকর বলেন, প্ীপাদ সনাঙপ। 
ভ্রাতৃত্রয় অনেক সময়ে রামকেলীতে থাঁকিতেন, ফতেয়াবাঁ? ও বাকলাচন্দ্র্বীপে ৩115 

বাড়ী ছিল। কিন্তু হুসেন শাহের কার্য্যোপলক্ষে রামকেলীতেই তীহাদের প্রধান বাপ; 
হইয়াছিল। শ্রীগৌরান্দ যখন রামকেলীর পথে শ্রীননাতন ও শ্রীরূপ গোঁ্বামী মহোদিনল 
গ্রথম বার দর্শন দিয়াছিলেন, তখন শ্রীদ্গীব রাঁমকেলীতে ছিলেন, সম্ভবতঃ তখন তিনি শিশু 

তক্তিরত্বাকরের উদ্জি এই,-. 

গণ সহ সনাতন রূপে কৃপা করি। 
রামকেনি হইতে যা কৈল! গৌরহরি ॥ 
সনাতন শ্রীন্বপ বল্পভ তিন ভাই। টু 

। যে সুখে ভাঙিল তাহা কছিতে সাধা নাই। 
কেশব ছত্রী আদি ধত বিঞ্গণ। 
হইল কৃতার্থ গেয়ে প্রতুয় দর্শন ৷ 
পীলীবাছি মারেণপবে পদায়ে খিল 



1৮ $) 

হুতরাং ইহাও শুনা 'কথাস্.ইহার “সবিশেষ নিশচয়াত্বক, প্রমাণ নাই। - ১৪৫৫ শাকে 
তীত্রীমহাগ্রভুর অন্তরধণন ঘটে। ইহার অনেক পুর্বে শ্রীপাদ বল্নভ বাণক শ্রীজীবকে শোক- 
সাগরে ভাসাইয় শ্রীধাম প্রাপ্ত হয়েন। হৃতরাং ১৪৫৫ শকের. অনেক পূর্বে শ্রীপাদ শ্রীতবীব 
সম্ভবতঃ রাঁমকেলীতে কিংবা! ফতেয়াবাঁদের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন, এরূপ অনুমান কর 

যাইতে পানে । তাহা হইলে ১৪৩৫ হইতে ১৪৪৫ শকের মধ্যে কোনও সময়ে শ্রীজীবের 
আবিাবকাঁল ধার্ধ্য কর! অসঙ্গত হয় না। 

. আতঃপরে ্রীত্রীজীব-চরিত-গ্রস্থ-বিরচন-সময়ে আঁমার এই ধারণার পরিবর্তন করর 
উপাদান, পাইলে, তখন এ সম্বদ্ধে এবং তাঁহার বিশুদ্ধ জ্ঞান-ভক্কিময় জীবন-ঘটন! সম্বন্ধে 
সবিশেষ পর্ধ্যালোচনা কর! বাইবে: ইনি নবদীপ ও বাশীতে বিবিধ সুযোগ্য অধ্যাপকের 

নিকট ব্যাকরণ, গ্তাঁ়, পূর্বমীমাংসা ও বেদাস্তাদি দর্শনশান্্র অধায়ন করেন। অবশেষে 

শ্রীরঙজমঙুলে গরমারাধা গিউ্ধাদয়ের শ্ীচরণতলে অবস্থান করিয়া শীভাগবভাদি ভভিশান্ত 
এবং তাহাদের প্রণীত শ্রীগ্রন্থাদি অধ্যয়ন, অধ্যাপন, ভক্তসঙ্গলাভ এবং শ্রীত্রীরাধাদামোদরের 
সেবাস্থাপন ও তীব্রভাবে ভজন করিয়া, সুদীর্ঘ জীবনান্তে শ্রীবৃন্দাবনেই অন্তহিত হল। অগ্তাপি 
শ্রীধাম বৃন্দাবনে ইহার প্রতিঠিত শ্রীশ্রীরাধাদাখোদর বিগ্রহ বিরাজমান । 

শ্রপাদ' শ্রীজীর গোম্বামী 'অবিপ্ন,ত ব্রদ্ষচর্য্যে ভক্তিময় দদীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন । 
যজ্জোপবীতের দিন হইতে তিনি যে ব্রহগচ্ধ্য-প্রত গ্রহণ করিয়াছিরেন, যৌবনে তাহা বিবেক, 
বৈরাগ্য, জান-ভক্তি' ও প্রেমে পরি মিশ্রিত হইয়! শ্রীতীবকে প্রকৃত পঙ্গেই শ্রীগৌরাগের প্রতি-.. 
চ্ছবি করিয়! তুলিয়াছিল। ভূবনপাবন, আনন্দলীলা-রস বিগ্রহ ্ রীকৃষ্ণচৈতন্তের শ্রীচন্পণনখচ্ছটার 

সমূজ্দল প্রভাবে শ্রজীবের শদয়ে ষে অতুলনীয় জ্ঞান ও অপরিমেয় প্রেমভক্তির প্রশ্রবণ উৎ- 
সারিত হইয়াছিল, তীর গ্রন্থাবলীর পত্রে পত্রে, ছত্রে ছন্ধে তাহারই প্রবাহাভান ন্পষ্টতঃ 

পরিলক্ষিত হয়। যে বি্ঞ শ্রীভগবানের প্রকৃত শ্বন্ধপ-জ্ঞানলাভের অন্ুধূল, যে বিছ্ধা 

 প্রেমভক্তিরূ্প রসময় শ্রীভগবানের সাধনোপায় অবগ5 করাইতে অমর্থা, তাহাই প্রকৃত 
বিস্কা। যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে আমর! নুষুরূপে এই সকল বিষয়ের ব্দধাল1ভ করিতে পারি, 
তাহাই প্রকৃত দর্শনশান্তর। ধাহারা ভগবত্তত্বপিপান্ন-_শ্রীজীবন্কৃত ক্রমসন্দর্ভ, উভাগবতসন্দর্ভ ও 

সর্বসন্বাদিনী তাহাদের পক্ষে সাক্ষাৎ প্রিমন্সহাগ্রভূর ..্বপাশীর্বাদন্বরূপ। এই পবিব্রতম মহা- 
নির্দাগ্য ভগবৎসাধক ভক্তমাত্রেরই ভক্তি সহকারে হৃদয়ে পরিধাধ্য এবং নিয়ত পঠনীয়। বু 

ধার বহু স্থলে বহু দিন হইতেই জনসমাজে আমি আমার এই প্রাণের কথা সরলভাবে নিবে" 
দন. করিয়া আগিতেছি। দার্শনিকাগ্রগণ্য হ্থপঞ্ডিত ব্যক্তিনাত্রেই এই সকল - গ্রন্থ অধ্যয়ন. 

করিয়া পূর্ণরূপে কৃতার্থ হইর! আিতেছেন। সুপগ্ডিত মাত্রেই এই জগৎপুজ্য মহাদার্শনিকের 

মহাগৌরবা্্, গবেষণ।ময় ভগবত্তবপূর্ণ প্রেমভক্তির পীষ্প্রবাহশীল রীগ্রস্থদমূহ অধ্যয়নে প্রবৃত্ব 

হউন, ইহাই আমার একান্ত. বিনীত নিবেদন 1. 



প্রীপাদ শ্রীদীব গোস্বা মি-মছোদয়ক্কত গ্রন্থসমূহ সর্বজ্ন-সমাদুত। কিন্তু হঃখের বিষয় এই 
যে, তাঁহার প্রণীত গ্রস্থাবণীর সংখ্যা-বিনির্ণ এখনও দৃষ্ট হয় না। ততরুত অতি অন্ন রই 
আমার্দের নয়নগোচর হইয়াছে । শ্রীমস্ভাগবতের লঘুতোধণী টাকার উপসংহারে শ্রীপাদ 

গনাতন গ্রন্থতির বংশ-পরিচয়ের অস্তে স্ুবিখ্যাত ভ্রাতৃধুগ্রলের “(্রীপাদ সনাতন ও শ্রীপাদ 
রূপের ) গ্রন্থ-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে? তদ্যথা»-- 

তয়োরনুঅস্থষ্টেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকং | 
শ্রীমহদ্ধবসনেশশ্ছন্দোহষ্টাদশকং তথ| | 
স্তবাশ্চোৎকলিকাবলী গোবিন্দবিকুদাবলী। . 

প্রেমেনুসাগরা্াশ্চ বছৰ? মুগ্রতিতিভাঃ। 
বিদগ্ধললিতাখ্যেতিমাধবং নাটকছয়ম্। 
ভাণিক। দাঁনকেল্যাহব! রসামৃতযুগং পুনঃ ॥ 

মধুরামহিমা পগ্াবলী নাটক-চন্ত্রিকা। 
সংক্ষিপ্ত ই্রভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঁঃ॥ 

অর্থাৎ শ্রীহংসদুত, উদ্ধব-সন্দেশ, অষ্টাদশ লীলাছন্দঃ উৎকলিকাবল্লীস্তব, গোবিন্দ-বিয়- 

দাবলী, প্রেমেনদুসাগর, বিদগ্ধ মাধব নাটক, ললিতমাধব নাটক, দাঁনকেলী-কৌমুদী ভাণিকা, 
তক্তিরসামৃত্তসিন্ধু, উজ্জ্বল-নীলমণি, মথুরা মহিমা, পদ্ঠা বলী, নাটকচন্ত্রিক1, লঘুভাগবতামৃত, এই 
নকল গ্রন্থ শ্রীপাদ রূপগোস্বামিমছোদয়কৃত। 

অতঃপয়ে শ্রীমৎ সনাতন গোত্বামিমহোদয়কৃত গ্রন্থের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে $ তদ্যথা,--- 
অথাগ্রজককৃতেঘগ্র্যং শ্রীলভাগবতামৃতম্। 

হরিভক্তিবিলাসশ্চ তৎ্টীক। দিক্ প্রদর্শনী ॥ 

' লীলাম্তবটিগ্রনী চ সেয়ং বৈষ্ণবতোধষণী। 
. স| সংক্ষিধ। ময়! ক্ষুদ্র! জীবেনাপি তদাজয়। ॥ | 

বৃহভাগবতামূত ও উহার টাক!) হরিভক্তিবিলাস, উহার “দিক্গ্রদর্শনী” টাক, লীলাস্তব 
এবং উদ্ধার টিগ্লনী, শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধের টীক| বৈষ্ণবতোধণী, এই কয়েকখানি গ্রন্থ 
শ্রগাদ সনাতনক্কত । 

শ্রীজীবের কত এই গ্রস্থ-বিবরণ ১৫০ শকে লিখিত হইয়াছিল । অতঃপরে এই পুজ্যপা্ 
ভ্রাত্যুগল ধরাধামে কত দিন ছিলেন, কিংবা ইহার পুর্বে তীঁহারা অস্তহিত হইয়াছিরেন, 
তাহা পর্যযালোচনাপেক্ষ। 

... স্বহখতোষবী, ১৭৬ শৃকে এবং লঘুতৌধণী, ১৫৫৯ শকে সম্পূর্ণ হর ।..ইহার প্রমাণ লহ: 
তোধনীর অন্তেই প্রদত্ত হয়া.) তদ্যথা।- 



শাকে যট্সগুতিদণৌ পৃণেযং টিঈনী শুভ] 
সংন্ষিপ্ যুগশূন্তাগ্রপফেফগণিতে তথা ॥ 

'্রীহরিতক্রিবিলাস ও বৃহত্াগবতামূত ইহারও. পূর্বে র্ভিত। কেন না, তোবণী টাকার স্থানে 
স্থানে হরিতক্তিবিলাসাদির নামোলেখ দেখিতে পাওয়া! যায়। 
 ভ্রীপাদ রূপের বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটক শ্রীশ্রীকষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভুর প্রকট 

অবস্থাতে রচিত হয়। হংসদূত ও উদ্ধবন্দেশ, এই ছুইখানি গ্রন্থ সম্ভবতঃ শ্রীমম্মহা গ্রভূর 
স্বগাপ্রাপ্তির পূর্বেই রচিত হইপনাছিল। যেহেতু এই ছুই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীমন্মহা প্রভুর 

গ্রতি নমস্কার-ভ্োতক কোন বাক্যের উল্লেখ নাই। 
_ ভজিরসামৃততলিন্ধ ১৪৬৩ সালে পরিসমাণ্ত হয়। এ্,গ্রন্থের শেষে স্বপ্নং গ্রস্থকারই ইহার 
উল্লেখ করিয়াছেন) যথা, 

রামাঙ্গশক্রগণিতে শাকে গোকুলমধিঠিতেনায়ং |. 

প্রীতক্তিরসামৃতসিন্কুঃ বিটক্কিতঃ কষুদ্রবূপেণ ॥ 

ইহার পরেই উজ্জ্ল-নীবমণি বিরচিত হয়। ১৪৫৬ শকে শ্রীগৌরানুন্দর অন্ত 
ইয়েন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জন-নীলমণি গ্রন্থ তাহার অন্তধধ্ণানের পরে বিরচিত হয়। 

তোধণী টাক! ১৪৮৬ সালে বিরচিত হয়, সম্ভবতঃ তৎপরে প্রীপাদ সনাতন আর «কোনও শ্রস্থ 
লিপিবদ্ধ করেন নাই । ১৪৭৬ শক হইতে ১৫০* শকের মধ্যেই সন্তবতঃ শ্রীপাদ সনাতনও 
অন্তরিত হয়েন। শোকমন্তপ্ত শ্রীমদ্ধাস গোস্বামীর চিন্তবিনোদনের জন্য শ্রীপাদ রূপ দানকেলী* 
কৌমুদী গ্রন্থ রচনা কয়েন। তাহ! হইলে ১৪৭৬ খকের অনেক পরে শ্রীরূপ দানকেলীক্কৌ সুদী: 
রচনা করেন। 

এইরপে শ্রীপাদ সনাতনের ও শ্রুপাদ রূপ গোস্বামিমহোদয়ের ্রন্থগুলি ক্রমশঃ ভক্ত সমাজে 

প্রবর্তিত হইয়াছে। 
শ্রীতীবের কৃত গ্রস্থাবলীর পুর্ণ তালিকা! কোনও প্রামানিক গ্রন্থে দেখিতে গাওয়। যায় না। 

শ্রীচরিতামৃতেও অতি সংক্ষিগুভাবে এই সকল খ্রগ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়) তদ্যথা,-_ 

নান। শান্ত আনি কৈল ভক্তিগ্রস্থসার। মুঢ় অধম জনের তিহে। করিল নিস্তার 

গ্রতু আঞ্জায় কৈল সব শাস্ত্রের বিচার । ব্র্দের নিগুদ্ব ভক্তি করিল প্রচার । 

হয়িভক্রবিলাস্ আর ভাগবভামৃত | দশম টিগ্লনী আয দশম চরিত ॥. 

এই সব গ্রন্থ কৈল গোসাঞ্জি সনাতন। রূপ গোসাঁঞ্ি কৈল যত কে করু বর্ণন॥ 

প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন। গ্রন্থ কৈল ব্রজবিলাস বর্ণন॥ . 
রসামুতনিদ্ধু আর বিবদ্ধমাধব। জবল-নীলমণি আর ললিতনাধব ॥ 

| দবানরেলীকৌুদী, আর বহু স্তবাবলী। উজ আর পদ্ভাবলী॥ 
[... গোবিদ্ব-বিরুংধদী তাহার লক্ষণ ৷... মধুরা-মাহাত্ময আর নাটক বর্ণন। 

লঙুভীগবতামতাদি ফে.করু গগন... সর্ব করিতা।ব্র্বিলামু বর্ণন 



প্রীচরিতামূতকার পাদ রূপের পুস্তকাদির উল্লেখ করিয়া য়ে “ক্ষ গ্রন্থে কৈল ব্রজবিলাম 

: বদন” এই গয়ার লিখিয়াছেন, তাহার অর্থ অবস্তই বিবেচ্য । বহত্ব অর্থে ই শত, সহজ ও লক্ষ 

প্রভৃতি শব সাধারণতঃ গ্রধুক্ হইয়া থাকে ) এ স্থলেও সেই অর্থই গ্রাহ.। কিন্ত পরিতাপের 

বিষয় এই যে, শ্রীচৈতস্তচরিতামূতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ও প্রীজীবের প্রস্থসমূহের 
নামোল্লেখ কয়েন নাই। তিনি কেবল এইমাত্র লিখিয়াছেন,-. 

তার ভ্রাতুম্পত্র নাম শ্রীজীব গোসাঞ্চি। হত তক্তিগ্রন্থ কৈল তার অস্ত নাই॥ . 
শ্রীভাগবতসনার্ভ নাম গ্রস্থ বিস্তার । ভক্তিসিদ্ধাস্ত তাতে লিখিয়াছেন সার ॥ : 

গোপালচম্পু নামে গ্রন্থ মহাশূর। নিত্যলীল! স্থাপন আছে ব্রজরসপূর & 
এই মত নান গ্রন্থ করিয়া প্রকাঁশ। গোঠী সহিতে কৈল বুন্দাবনে বাস ॥ 

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে জানা যায়, শ্রীপাদ শ্রীজীবও বহু গ্রন্থের রচয়িতা 
কিন্তু ইনি কেবল শ্রীভাগব £সন্দর্ড ( যট্সনর্ড ) ও ভ্রীগোপালচন্পু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়- 
ছেন। এতদঘ্বাতীত শ্রীজীবন্কত হরিনামাঁমূত ব্যাকরণখানিও অতি প্রসিদ্ধ । গ্রীল কবিরা 

গোস্বামী মহাশয় শ্রীপাদ শ্রীন্বীবের ন্তান্ঠ গ্রন্থের নামোল্লেখ করেন নাই কেন, তাহার কেবল 
এই একমাত্র প্রধানতম হেতু হইতে পারে যে, সেই সকল গ্রন্থের অধিকাংশই মুল গ্রন্থ নহে-.. 
কিন্তু প্রসিদ্ধ ্রস্থাদির টাকা মাত্র--যেমন শ্রীভাগবতের টাক ক্রুদসনার্ড, উজ্দজল-নীলঙণির 
টাকা লোচনরোচনী, ভক্তিরসামৃতসিদ্ধুর টীকা! ছুর্গম-সঙ্গমনী, গোঁপালতাপনীর টাকা, সং 
হিতার টীকা এবং শ্রীভাগবতসন্দর্ডের অনুব্ঠাথ্যা, সর্বসংবাদিনী। | 

ভক্কিরদ্বাকর গ্রন্থে শ্রীপাদ শ্রীদীবের প্রণীত গ্রস্থাবলীর একটি তালিকা হয়) 
তাহা এই, 

শ্রীম্বল্লভপুত্রশ্রীজীবন্ত কৃতিয্যুন্ততে। 

শব্বান্ুশাসনং নায়! হরিনামামৃতং তথ! | 

তৎহত্রেমালিক। তত্র গ্রযুক্তে। ধাতুসংগ্রহঃ। 

কৃষ্ণার্চাদীপিক। হুক্। গোলাপবিরুদাবলী ॥ 

রসামৃতশ্চ শেষশ্চ শ্রীমাধবমহোৎসবঃ | 
সম্বয়নকরবৃক্ষে। বশ্চম্পু ভাবার্থহচকঃ ॥ 

টীক1 গোপালতাগঞ্তাঃ সংহতায়াশ্চ বরন্ধণঃ। 
রসামৃতক্ষোজ্ঘলন্ত যোগসারস্তবস্ত চ॥ . 

তথ! ঢাগিখরাপপ্থগারতীবিবৃতিরপি। . 

শ্রীকষ্*পদচিহ্ানাং পাল্পোক্তানামথাপি চ॥ 
লক্ষমীবিশেষরূপা যা গ্রীমদ্বৃন্দাবনেশ্বরী । 
তন্তাকরপদস্থানাং চি নাঞ্চ সমাহ্তিঃ ॥. 
গুর্বোতরতর। চষ্পৃহরী বা আযী অরী। 
'সদর্ড1। সত বিখাী,বীব্গব কা বি |. 



ভত্বাখো। ভগবৎসংকাঃ পরদাস্মাধা এব চ। 
কফতগিপ্রীতিপংজাঃ করমাখাঃ সপ্মঃ সার | 
সথন্ধন্চ বিধোশ্ এয়োরিলসিতি আাং। 
হস্তাদলকবদূযেযু সন্তিরা্তেঃ গ্রকাশিতম্॥ ইত্যাদয়ঃ॥ 

ভক্তিরদ্বাকরের এই তাঁ্গীকাতে সর্বসন্বাদিনী গ্রন্থের নীমোরেখ নাই। কিন্তু উদ্ক 
.তালিকাটিও থে সম্যক নয়, তাহা! তালিকা: শেষস্থ “ইত্যাদয়ঃ” পদ ছায়াই গ্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ 
 রতহ্াতীত শ্রীদীবের অস্বান্ত গ্রন্থও আছে । বনস্ততঃ সর্বসম্বাদিনী গ্রন্থ এই খানির অধায়ন 
অধ্যাপন! পরবর্তী লময়ে বৈষাব পঞ্ডিতগণের মধ্যে যে বিরল. হইয়া পড়িয়া ছিল, পাঙুলিপি 
'লমূহের ছুর্ঘণা দেখিয়াই তাহা গ্রতিগনন হয়। 
 সর্ধসন্বাদিনী গ্রন্থখানি ইভাগবতসনর্ডের অনুব্যাখ্য।' নামে অভিহিত হুইয়াছে। বাণ্তবিক 

' পক্ষে এই অসুব্যাথ্য| শ্রীভাগবতসন্নর্ডের প্রপূর্তিবিশেষ। শ্্রীভাগবতসনর্ ছয় সনর্ভে পূর্ণ; 
মখা,-তত্বসন্র্ড, ভগবৎসন্ধর্ত, পরমাত্মসনর্ড, শ্রীকৃষ্খসন্র্ত, ভক্তিসন্দর্ত ও প্রীতিসদর্ভ। 
'মর্বসংবাদিনী সমগ্র বট্সনর্ড গ্রন্থের অনুব্যাধ্য। বা! প্রপুর্তি নহে--তত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ ও 
ভ্ীকষ্ণসদর্ভ, এই চারিখানি সন্দর্ভের প্রপুর্তিমাত্র এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। 
' এই গ্রন্থখানিকে প্রপৃত্তি বলিতেছি এই জন্ত যে, শ্রীভাগবতসন্দর্ড প্রণয়নের পরে শ্রীপাদ 
গ্রন্থকার উক্ত গ্রন্থনিহিত দার্শনিক শান্তপ্রমাণ ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যে যে স্থল অসম্পূর্ণ বলিয়া 
ঈদে. করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে সেই সেই অংশের সম্পুরপার্থ বুল অভিনব শাস্ত্র গ্রমাণ ও 
শিদ্ধান্তবিচার ছারা এই গ্রন্থধানি সমলঙ্ক ত করিয়াছেন। মূল গ্রন্থের কোন্ অন্ক-বিধৃত 
বাক্যের পর এই সকল পশ্চাৎগ্রপুরণযোগ্য বিষয়সমূহের সংযোজন ও সমাবেশ হইবে, গ্রন্থকার 
তৎসমন্ত স্থানের স্পষ্ট সুচনা করিয়াছেন। দার্শনিক আলোচনায় মৃল শ্রীভাগবতমন্দর্ড হইতেও 
এই গ্রন্থথানি অতীব উপাদের হইয়াছে। কিন্তু সুত্রবৎ সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত বাক্াবিষ্ভাসে অনেক 
স্থলেই অর্থোপলৰি সহন্ধে অধিকতর অন্পষ্ত্ব, জটিলত্ব ও ঢুরধিগম্যত্বাদি নংঘটিত হইয়াছে। 

প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ পূর্বে সর্বসংবাধিনী গ্রন্থের একখানি পাঙুলিপি আমার নয়নগোচর হয়। 

অভীব কৌতূহলের নৃহিত উহা! পাঠ করিতে প্রবৃন্ত হইয়া বাহ! দেখিলাম, তাহাতে বিশ্রিত হই- 
'জাম। শ্রীপাদ শ্রীতীব গোস্বামী বে, বেদাত্ত স্তায়, শীমাংসা, সাধ্য, পাতঞ্জল, স্থবতিপান্ত, 
তর, পুরাণ, নিরুক্ত, ব্যাকরণ প্রভৃতি সর্ধশীন্ত মস্থন করিয়া! সর্ধসংবাদপুর্ণ অতি সারগর্ড বৈষ্ণব- 

সিল্ান্তনিচর একখানি ক্ষত গ্রন্থে সমাবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, অথচ আধুনিক বৈধ গঞ্ডিতগণ 
ইহার কোনও'সন্ধান রাখেন না--এমন মহারত্ব লোকলোগনের অন্তরালে অবসরে কানহুসন্ধানে 
'অনবলোকিত ও উপেক্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে ইহা মূনে করিয়া ক্রেশীন্ৃভষ: হঠল। 
কিন্ত যতই মনোযোগের সহিত ্ রহধানি পাঠ করিতে বৃত্ত হইলাম, ততই আরও ফ্লেণ 
হইতে লাগিল। দেখিতে পাইগাম, পাঙুলিপিখানিয় গতি পঙজেই অগংখা লিপিকর-প্রদাদ-০ 
খত; গ্রহ অতি কঠিন। তাহার উপরে স্পাঁত। লিপিকরে় পনভিজযাজনিত বিবিধ কা: 



রেয ভ্রথ ১০বহ গুলেই পাঠলগর করা ছয়। এ অবস্থায় তপু ইচ্ছু চরবণের স্টার আমি এফ 
বিষম বিপত্তিষ্ঠে নিপতিত হইলাম। এই উপাদের গ্রন্থ ছাড়িতেও গারি না, ভ্রম-প্রমাদেয় অগ্ত ' 

গ্রন্থ বোধগমাও হয় না।' 
এই সময়ে আমি আরও ছুই একধাঁনি পলিপ অন্ুযন্ধান করিতে লাগিলাম। তখন 

গুনিলাম, শরীবৃন্দাবনে দেবকীননন মুদ্রালয় হইতে একখানি পর্বসন্থাদিনী প্রকাশিত হইয়াছে। 
গুনিয়া নিরতিশর আনন্দ হইল, তৎক্ষণীৎ উহার জন্ত পত্র লিখিলাম । বধা সময়ে গ্রন্থ উপস্থাপিত 
হইল। কিন্তু পত্র উপথাটিন করিয়। দেখি, “স পাপিষ্গতো২ধিকঃ।” আমার পাঙুলিপিতে 
ধে স্থলে একটি ভ্রম, ইহাতে সে স্থলে দশটি ভ্রম। উউয় গ্রস্থেই ছেদ-বিচ্ছেদের বিচার নাই-.. 
উদ্যত একটান| পংক্তিবিস্ঠাস--বাকাচ্ছের বা প্রকরণচ্ছেদের কোনও চিক নাই। এই 

মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া অধিকতর নিরাশ হইলাম । 
এই সময়ে কলিকাভ! সাহিত্য-পরিষৎ সভার সুযোগ্য সম্পাদক, (জার দর্শনশান্ত্রা" 

ধ্যয়ন-নিপুপ, টাঁকীর নুবিখ্যাত জর্দীদার, শ্রীযুক্ত রা যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল 
মহোদয় সাহিত্য-পরিষৎ সভার মন্ত্রণাক্রমে এই গ্রস্থধাঁনির অভিনব সংস্করণ, সম্পাদন ও বঙ্গ1- 

মুবাদ করার ভার আমার উপরে প্রদান করিলেন। তাহাতে আমার এক দিকে হর্য, অপর 
দিকে বিষাঁদভাব উপস্থিত হইল। যাঁহ! হউক, সে ভ।র গ্রহণ করিয়া, আমি শতগুণ মনোযোগ 
সহ গ্রন্থ সম্পাদন আস্ত করিলাম 

এই সময়ে প্রায় প্রতি বৎসরেই ছুই একখানি পাওুলিপি পাইতেছিলাঁম। এইরূগে নাত 
আটখানি পাণুলিপি ক্রমে ক্রমে আমার হস্তগত হুইয়াছিল। কেছ তিন মাস, কেহ বাছয় মাস- 
কাল উহ! আমার নিকট রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই দকল পাঙুলিপির যে কশ্মিন্ কালেও গঠন 
পাঠন হইয়াছে, তাহ! মনে হইল না। কতিপর় পাঙুলিপির কাষ্ঠাবরণী চন্দন-চ্চিত দেখিলাম 
ইহার! অবস্তই তক্তিভরে সম্পূজিত হইতেন, কিন্ত কখনও উদবাটিত হইতেন না । ইহাও এক 
গ্রকার যন্ব বটে, কিন্ত এ প্রকার বন্ধে আধ্যগ্রন্থের যত্ত হয় না, এরূপ যদ্বে খষি-খণেরও পরি: 

শোধ হয় না। | 

আমি বিশুদ্ধ পাঙুলিপি না পাইয়া ইনৌবনের শ্ীচরণ চিন্ত। করিতে করিতে 
প্রতাহই-এই গ্রন্থ প্রগাঢ় প্রন, হুক অনুসন্ধান ও অনবচ্ছি্ন অধ্যবসায় সহ পাঠ করিতে লাঁগি- 
লাম। পাঁঠ করিতে করিতে মনে হইত, এই গ্রন্থের বহুল কঠিন স্থল অন্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধু ত। 
এমনও সনে হইত, কোথাও এই সকল ছত্র যেন পাঁঠ করিয়াছি। তখন কখনও শীর্ষ ভাষ্য, 
কখনও শ্রীরামামুজ-ভাষ্য, কখনও ব। অস্তান্ত বেদাত্ত গ্রন্থ বহু সময় পর্য্যস্ত পত্রে পত্রে অন্থদন্ধান 
করিয়। নির্দিষ্ট গংক্ষিগুলির কর গ্রন্থসমূহ গাইতে লাগিলাম এবং আমার পঠিত গ্রন্থে আকর- 
স্থানের চি বিস্তাসপূর্বক ভ্রম-পাঠ সংশোধন করিতে লাগিলাম। যেস্থলে গ্রন্থকার দ্য়ং 
আকর'গ্রন্থের নামোয়েখ করিয়াছেন, সে স্থলে আকরগ্র্ের নির্দিষ্ট স্থণের নাম উল্লেখ ন 

থাকিগেও গ্রগ্খানিসস আস্ত খুজিয়া উহা বাহির করিধা লইতাম। কিন্তু অধিকতর, কাঠিজেয়. 



বির ইহাই হইয়াছিল যে, অধিকাংশ সণ আকর গ্সথের লাম বাঁ. উহা যে গ্রন্থবিশেষ হইতে 
| উদ্ধ ত, তাহ! বুঝিবার বিন্ুমাতও উপায় ছিলি না।. ফেবল দয়াময়ের করণায় এই কু হারে 
| তই একরপ -স্ষুরণ হুইত। তাদনুসারে অধ্যবসায় ও শ্রম সহকায়ে আকর-প্রন্থ অনুসন্ধান 
করিয়া ধ'সকল ছত্র প্রাখ হইতাম--তখন পাঙুলিপির ভ্রম সংশোধন করিয়া! লইতাম এবং 
পাঁকর-হ্থানের চিহ্ু দিয়া রাখিতাম। আবার যে স্থলে গ্রন্থের নাম পাইতাম, সে স্থলেও উহার 

কোথায় সেই ছত্রগুলি বা প্রমাণ-বচন আছে, তাহার কোনও নিদর্শন না পাইয়া! আবার 
'খু'জিতে প্রবৃত্ত হইতাম। | 

মনে করুন, কোথাও লিখিত আছে,-'অতৈতগরুণ।পুযতম্ঃ । ইহ। দেখিয়া সমগ্র শাঙ্কর 
ভাষ্য খুঁজিতে হইত। সে শ্রম অবশ্তই ফলগ্রন্থ হইত। দিনযামিনীর গ্রহয়ের পর গ্রহর 

'চলিয়া যাইত, আমি উহ! খু'ঁজিয়া বাহির করিয়! নিরস্ত হইতাথ। কোথাও বা! পস্থৃত। ৮” বলিয়। 
_লিখিয়। একটি শ্লোক উদ্ধত হইক্বাছে, সে ক্লোকটি কোথায় আছে, তাহা খুঁজিয়। বাহির করি- 
বার জন্ত আমি স্মৃতি গ্রন্থের আন্ত খু'জিতাম। অবশেষে মনে হইত, মহাভারতও ত স্মৃতি । 
একবার খু'ঙগিয় দেখা বাউক না! কেন--এই মনে করিয়া! মহাভারতের আদ্দিপর্বর হইতে একটি 
এফটি শ্লোক দেখিতে দেখিতে অবশেষে মোক্ষধর্ম পর্বাধ্যায়ে শ্লোকটি পাইয়া আহলাদে 
জাত্মহার| হইলাম। 

এইরূপে অনেক দিন ও অনেক রজনী অতিবাহিত হইত। কখন বা আকর়গ্রস্থের অনু- 
সন্ধানার্থ সংস্কত কলেজ পুস্তকালয় ও এপিয়াটিক সোসাইটার পুস্তকালক্কে যাইভাম। কোন্ 
গ্রন্থের কোন্ স্থানে উক্ত গ্রমাণ'বচনটি আছে, তাহ! দেখিবার অন্ত আমার যে কত দিনয|মিনী 

জ্মতিবাহিত হইত এবং কত শ্রম হইত, তাহা সকলে বুঝিতে পারিবেন ন|। 

' কিন্তু এই সকল ব্যাপায়েও আমার আনন্দ ব্যতীত বিরক্তিবোধ হইত ন|। কেন না, শ্রীতগ- 
বানের দয়ায় আমি আকর আবিষ্কার করিয়। কৃতার্থ হইতাম। গ্রন্থকার, সর্ধসঘাদিনী গ্রন্থে 
ফোনও পরিচন্ন উল্লেখ না করিয়া, যে স্থলে কেবলদাঞ্ধ ছুই একটি গংক্িও শান্কর ভাষা ব 

উ্ীভাষ্য হইতে সন্কলিত করিয়াছেন, তাহারও আকর এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছি। 
এইরূপ দীর্ঘকাল শ্রম, চিন্ত। ও গবেষণাপূর্ণ অধ্যয়ন করিয়া সর্ধাসন্যাদিনী গ্রন্থে আকরগ্রছের 
উল্লেখ সংযৌজন ও বিবিধ .ধকার . টিগ্ৰী প্রদান করার সুবিধা ঘটিগ্নাছে। বহু স্থলে উক্ত 

গরন্থসমব্ধীয় অন্তান্ঠ দার্শনিক ও শাৰ্বিক শান্তর সিদ্ধান্ত উদ্ধত করিয়া, পাঁদটিগ্নীতে সন্িবি 
করিয়। দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থ পার্থনুটী, বাক্যচ্ছেদ ও বোধসৌকর্ষ্যের জন্ত কোথাও বৃহৎ, 
৯৬ ঝ| চক্র টিগনী এবং আধুনিক সময়োপযোগী বাক্যাংশের. ছেদনুচক চিহ্াদি প্রদত্ত 

র বাতানারা শ্রী রায় ফ্তীজনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল মহোদয়ের প্রেরণায় ও 

ব্দীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রযছধে এইরপে সর্বসধাদিনী স্ ্রস্থের অতিনব সংসরণ সতাৎপ্ধা ৃ 
বাধার পহ নির্সিত হইয়াছে। . 

_জীয়সিকমোহম শর্মা :. ৩২৭ সাল, বৈশাখ মাল। - 



বেদাস্তমুত্রসমূহের তালিকা 
এই গ্রন্থে বে সকল ব্র্ধস্থত্র উদ্ধৃত করা হইয়াছে, নিম্নে তাহার তাঁলিক। ও ভু" 

সননিবিষ্ট পৃষ্ঠের সংখ্যা প্রদত্ত হইল। এই তালিকার যে সুত্র-পরিচর দেওয়া গেল, তৎসমুদবায় 
মুই নিরপরসাগর মুদ্রার হইতে প্রকাশিত ব্র্মহত্র-শান্ধরভাষ্য হইতে উদ্ধত। কিন্ত 

সর্ধসত্থাদিলীতে আমর প্ীভাষ্য ও ভ্রীমন্মাধ্বভাষ্য হুইতেও স্থানে স্থানে স্তরসংখ্য। প্রধান 

করিয়াঁছি। তাহাতে কচ়িৎ কচিৎ সংখ্যাবৈষম্য দৃষ্ট হইতে পারে । এনন স্থলে হয় ত 
পূরবনুত্র-মংখ্যার সহিত ব৷ পরন্ুত্রসংখ্যার সহিত মিল হইবে। এরপ স্থল অতি বিরল। 
অপিচ যুলে অন্কপাতের ভ্রম কচি থাকিতেও পাবে। কিন্ত তালিকায় হুত্র-পরিচয় 

যথাবথ প্রদত্ত হইল। তবে শ্রীতাষ্যাদির সহিত মিল না হইতে পারে। 

অতএব চ নিত্যত্বং ১৩।২৯, পৃ ১৯ 

সমাননাম-রূপত্বাচ্চাবৃতা বপ্যবির়োধো দশনাৎ 

শ্বতেন্চ ১৩1৩০, পৃ ১২ 
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১৩২৮, পৃ ১২-১৩)৯৭ 
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শুর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপাম্যথাহহুষেয়মিভি 
চেদেবমপাবিমোক্ষগ্রসঙঃ ২১১১, 

ঞতেম্ত শষমূলতবাৎ ২১।২৭ 

লন্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ২২1৩৮, পৃ ২২ 

স্ুতানবকীশদোধপ্রসঙ্গ ইতি চেন্ান্স্বতানব. 

কাশঙগোষপ্রসঙ্গাৎ ২১৯, পৃ ২২ 

ন চ স্মার্মতন্কর্মাভিলাপাৎ ১২1১৯, পৃ ২২ 
তদধীনত্বাদর্থবৎ ১1৪1৩, পৃ ২২ 
প্রবৃত্ধেন্চ ২২২, পৃ ৩১ 

উত্যবাপনেশাস্বহিকুণগ্ডলবৎ ৩২1২৭, পৃ ৩৪ 
প্রকাশীত্রিয়ব্। তেদস্বাৎ ৩২২৮, পৃ ৩ 

পূর্বাবদূব! ৩২1২৯, গৃ ৩৩. 
্বাত্থন! চোতরয়োঃ ২৩২৯ পু ৩৩ . 

। গুজিবধীর ও২1৬%, গু ৩৩. 

ঈক্ষতেনশবম্ ১1১৫১ পৃ ৩২৩৫১৫২১১৪৯ 

নাভাব উপলবেঃ ২২২৮, পৃ ৩৫ 

আনন্দময়োংভ্যাসাৎ ১১১২, পৃ ৪ 

আকাশস্তল্লিগাৎ ১/১। ২২, প্ ৪৩ 

প্রিরশিরঘ্বাদ্যগ্রাপ্তিকপচয়াপচয়ৌ তেদে 
৩৩1১২, পৃ ৪৫ 

আননাদয়ঃ প্রধানত ৬৩১১, পৃ 8৫ 

তদ্বেতুবাপদেশাচ্চ ১১১৪, পৃ ৪৯ 

২৪-১৫ মান্ত্বর্ণিকমেব চ গীয়তে ১১1১৫, পৃ ৪৯ 

নেতরোহনুপপত্তেঃ ১১১৬, পৃ ৫১ 

জন্মাহ্য যতঃ ১১1২, পূ ৫২ 

শুতত্বাচ্চ ১১1১১১৩1২৩৯, পূ ৫২ 

গৌণশ্ে়াত্মশব্বাৎ ১১৬, পূ ৫২ 
ন স্থানতোইপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি 

৩২১৯, পৃ ৫২ 

নতেদার্দিতি চেন প্রত্যেকমতদ্চনাৎ 
না ৩২১২, পৃ ৫$ 

অপি চৈরণেকে ৩২1১৩, গ্ব ৫€ 
হিতে শবমুলতাৎ ২৯২৭, পৃ ৬, 

+ অনৃততথাদিওণকো. ধর্দোকেঃ ১২২১ পৃ ৭৩, 

 জনতর্সর্বজাতা ঘা ২২1৪১, পৃ & 



৮/ . র 
বিশেষণভ্বব্যপদেশাত্যাঞ্চ নেতরে। ১২২২, ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয্ায়াং ন চেম্ির্দেশ- 

পৃথঃ বিপর্যায়ঃ ২৩1৩৬, পৃ ১১৫ 

জ্যোতির্ি্শনাৎ ১/৩৪০, পৃ ৭৪ উপলব্ধিবদনিযমঃ ২।৩।৩৭,প্পূ এ 

তেজোহ্মুতত্তথাহাহ ২৩১০, পৃ ৭৪ শক্তিবিপর্য্য়াৎ ২৩৩৮, পৃ এ 
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জ্যোতিশ্চরখাভিধানাৎ ১/১/২৪, পৃ ৭৮ যথ! তক্ষোতয়ধা ২৩1৫৭, পৃ ১১৬ 
' শ্রকাশবচ্চ বৈযর্ধ্যাৎ ৩২১৫, পৃ ৭৯৮৫ ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ৪৪1২১, পৃ এ 

রূপোপন্যাসাচ্চ ১২২৩, পৃ ৭৯ অধুবদ্গ্রহণার তথাত্বম্ ৩২1১৯ পৃ ১২২ 
শান্তযোনিত্বাৎ ১১।৩, পৃ৮* বৃদ্ধিহাসভাক্ত মতর্ভাবাছুভয়সামঞ্জন্াদেবম্ 
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গ্রকৃতৈতাবত্বং হি প্রতিষেধতি ব্রবীতি চ ভূয়; নেতরোইনুপপত্তেঃ ১১1১৩, পৃ ১২২ 

৩২২২, পৃ৮৩ ভেদব্যপর্দেশাচ্চ ১২।১৭, পৃ ১২২ 

স্পত্তেরিতি জৈমিনিন্তথাহি দর্শরতি বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ১২।২, পৃ ১২৩ 

১২৩১, পৃ৮৪ অন্ুপপত্তিশ্চ ন শারীরঃ ১২৩, পৃ 

জরূপবদেব হি ততপ্রধানত্বাৎথ ৩।২।১৪, পৃ৮৫ সপ্তোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ ন বৈশেষ্যাৎ ১।২।২৮, 
আহ চ তন্মাত্রম্ ৬২।১৬, পৃ ৮৫ পু ২২৩ 

দর্শয়তি চাখোইপি ন্র্যতে ৩২১৭, পৃ৮৫ গুহা প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তনদর্শনাৎ ১/২।৯১, 

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্টানপেন্ত্বাৎ ২২৪, পৃ ৮৬ পৃ ১২৩ 
অস্তন্ডদ্ধন্মোপদেশাৎ ১/১।২০, পূ ৮৬ অভিমানিব্যপদেশত্ত বিশেষান্ুগতিভ্যাম্ 

বিকারশবাাৎ নেতি চে ন প্রাচুর্য্যাৎ ১।১।১৩, ২১, পৃ এ 
পৃ৯১ স্থিতাদনাভাঞ্ ১৩৭, পৃ ১২৪ 

তদনন্তরপ্রতিপত্বৌ৷ রংহতি সংপরিঘস্তঃ প্রশ্ন: শ্ররস্তি চ ২৩ ৪৬, পৃ ৯২৫ 

নিক্পপণাত্যাম্ ৩1১।১, পৃ ১০৯ প্রকাশাদিবন্সৈবং পরঃ ২৬1৪৫, পৃ 
গুংস্াদিবততস্ত সভোভিব্যক্তিযোগাৎ ২৩1৩৯, শীরীরশ্চোভয়েংপি ঘি ভেদেনৈনমধীয়তে 

পৃ ১২1২০, পৃ ১২৫ 
প্রাণতৃচ্চ ১৩1৪, পৃ ১১৩ বিশেষণতেদব্যপদেশাভ্যাং চ নেতন্বৌ 

হতাস্বায়তনং স্বশববাৎ ১/৩।১, পৃ ১১৩ ১২২২ পৃ 
নাক শ্রতেঃ নিত্যত্বান্চ তাভ্যঃ ২৩।১৭, পৃ ১১৪ জগঘ্াচিত্বাৎ ১81১৬, পৃ এ 

: জস্ততিশ্চাবাতিকরঃ ২৩৪৯, পৃ ১১৪ উত্তরাচ্চেদাবিভূতস্বরূপত্ব ১৩1৩৯, প্ এঁ 
| কর্থ! শাস্ত্ার্ঘবন্ধাৎ ২৩।৩৩, পূ ১১৫১১৬ অন্ভা ঘর্চ পরামর্শ: ১৩।২*, পূ 

বিহারোপদেশাৎ ২।৩৩৪, পৃ ১১৫ বাবদ্ধিকারাত, বিভাগে! লোকবৎ ২৩1৭, 

উপাদানাং ২৩1৩৫, পূ ১৯৫... 025১ 



না জেতা তা; ৩১৭, পৃ ১২৪ 

ভোক্তাপতেরবিভাগস্চেৎ স্যাল্লোকবৎ ২৩1১৪, 
প্ ১২৮, ১৪৫ 

মুজতোপহ্থপাব্যপদেশীৎ ১৩1২, পৃ ১৩০ 

বিশেষণাচ্চ ১২১২, পৃ ১৩১ 

সন্ধ্যে স্িরাহ হি ৩২১, পূ ১৩৮ 

নির্মাতারং চৈকে পুতাদস্চ অখাং) পৃ এ 

মায়ামাত্রেণ কাতম্েনানভিব্যক্তত্বরূপত্বা 
৩1২৩, পৃ ১৩৮,১৩৯ 

সচকশ্চ হি শ্রতেরাচক্ষতে চ তধিদ: 
৩২৪, পৃএঁ 

পরাতিধ্যানাত্ তিরোহিতং ততে। হস্ত বন্ধ- 

বিপর্যযয়ৌ ৩২1৫, পৃ ১৩৯ 

বৈধর্যাচ্চ ন স্বপন দিবৎ ২২।২৯, পৃ ১৪০ 

নৈকশ্িল্ন সম্তবাৎ ২।২৩১, পূ এ 

ইতরব্যগদেশীফ্িতাকরণাদিদোধগ্রসতিঃ 
২১২১, পৃ এ 

অধিকন্ত ভোনির্দেশীৎ ২১১১, পৃ ধী 

জগস্াচি্বাৎ ১১৯, পৃ ১৪, 
উপসংহাঁরদর্শনাক্মেতি চে শ্সীরবদ্ধি ২1১২৪, 

প্ ১৪১ 
দেবাদিবদপি লোকে ই1১1২৫, পৃ ১৪২ 

কৃ গ্রসিনিরবয়বন্বশবষকোপো বা! ২1২৬, 
প্ এ 

গ্রভেন্ত এবদূরত্াং ২১1২৭, পূ এ 
আত্মনি চৈবম্ ২১1২৮, পৃ ১৪২ 

বিকরণত্বান্নেতি চেৎ তহ্ক্ুম্ ২১৩১, পৃ১৪৩ 

স্বন্ধান্ুপপত্তেশ্চ ২২৩৮, পৃ ১৪৩ 

আত্মনি চৈব বিচিত্রাশ্চ ২১২৮, পূ এ 

*ভাবে চোগলবেঃ ২১২৫, পূ ১৪৬-৪৭ 

সত্বাচ্চাবরস্ত ২১1১৬, পৃ 
তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিত্যা্দি ২১1১১, পৃ এ 
উৎপত্তযসস্তবাৎ ২।২।৪২, পৃ 
দৃশ্তুতে তু ২১৬, পূ 

ফলমূত উপপত্তেঃ ৩২৩৯, পৃ এ 

সংজ্ঞামূর্তিক্ঃপ্ডিত্ত ত্রিবৃৎকুর্বধত উপদেশাৎ তদনন্তত্বমারভপশবাধিভ্যঃ ২১১৪, পৃ ১৪৭. 

২1৪১৭, পৃ 

মুল আকর-গ্রন্থ 

শ্ীম্তাগবত শাবরভাব্য 
শ্রধরম্বামিক্কত ভাগবটীক! তত্বার্ডিক 
বিষুধর্মোত্তর শঙ্করভাবা 
সার্বতৌমভট্রচারধ্যকত পদ্থ মাধ্বভাষ্য 

মুজাফলব্যাধ্য। ভাষা 

ভামতী (বাচস্পতি মিশন্বত শঙ্করতাব্য-টাক1) মহুসংহিত। 
বেদ নির্থণ্ট, মহাভারত 

র্বদীদাংসা .. খু বোসংহিদা 



নারায়ণ উপনিষৎ 

প্র্গ সুত্র 

বৃহ্দারণ্যক উপনিষৎ 

তৈত্তিরীক় ত্রাহ্মণ 

রামার়ণ 

পুরুষোত্তম তন্ত্র 

কঠোগনিষৎ 

বরাহুপুরাণ 

বাকাপদায় 

কুর্মপুরাণ 

সাহিত্ানদ্পন 

বৃহৎসংহিতা 

তৈত্তিরীয়সংহিতা 

সুন্দেপুরাণ 

হরিবংশ 
'তৈত্তিরীয় উপনিষৎ 

ছাঁদ্দোগ্য উপনিষং 

টমত্রের় উপনিষৎ 

মুণ্ডক উপনিষৎ 
শ্বেতাখতর উপনিষৎ 

মতগ্ভপূরাণ 

বিশ্ঃপুরাপ 

মহানারার়ণ উপনিষৎ 

পাণিনীর ব্যাকরণ 

 গরুড়পুরাণ 

তৈত্তিরীর আরণ্যক 
প্রশ্নোপনিযৎ 

'- বাসুপুতাণ 
, গৈঙগী শ্রুতি 

ব্যাসন্তি 

১ ভরীনারদগঞ্চরাত 
" ঞজীতসব্ধ্দীতা 

৮ 
চতুর্বেদশিখ। 

মন্ুসংছিতা 

পদ্মপুরাণ 
মহোপনিষং 

ফোটরব্যশ্রাতি 

ভাল্লবেরশ্রুতি 

আত্মোপনিষং 

কৌত্ডিন্তশ্রুতি 

গোপবনশ্রুতি 

মাগুব্যশ্রুতি 

সৌপর্ণশ্রুতি 
“ভাগবত তন্ত্র 

ভারততাৎপধ্ধয 

সহ্শনীমভাব্য 

রামোপনিষৎ 

শ্রীবিষ্ুসক্ত 

শাগ্ডিল্য-এতি 

কৌষীতখী উপ নিষৎ 

ব্রহ্মাগুপুরাণ 
পৈ্গীরহত্ত ব্রাহ্মণ 

মৈত্রেয় ব্রাঙ্গণ 

ঈশাবান্যোপনিষং 
নুসংহপুরাণ 

নারদীয় পুরাণ 

প্ীকষসন্র্ড 

বরন্ধসংহিত 
চুণিক। 

নামকৌমুদ্ী. 
সহ্তরনাম 

-ক্র্ধাগুপুঞজাধ _ 
গোপালভাপনী 



বাতক্ায়ন 

চার্বাক 

কণাদ 

বৈশেষিক 
বৌদ্ধ 

আর্ত 

সাখ্যদর্শন 

গৌতম 
মধবাচা্ধ্য 

প্রাভাকর 

কুমারিলভট্র 
শক্কবভাষ্য 

অঙ্গ হৃত্র 

শ্ীভাগবত 

শ্রীধরস্বা মিটীক! 
সায়ণভাষ্য , 

দীপিকাদীপনটাক। 
বৈয়াকবণভূষণসার 

স্কায়বোৌধিনী 
তর্কদীপিক! 

১৪ ৬ 

টীকা আকর গ্রন্থ 

সয়সিদ্ধাস্তমঞ্জরী 

বেদোস্তপরিভাষ৷ 

লঘুমঞ্জ পত্রম্ 

কাব্যপ্রকাশ 

স্বনপুরাণ 

ভগবৎসন্দর্ড 

লঘুভভাগবতামৃত 

দীপিকা দধীপনম্ 

বৌধায়নপদ্ধ তি গ্রন্থঃ 
পবমাত্মসন্দ্ড 

তত্বসন্দন্গ 

আত্মসিদ্ধি 

তত্বসন্বর্ডা়-বলদেবব্যাধ্যা 
শতপথব্রাঙ্গণ 

টাকাকার নীলকণ্ঠ 
ব্রদ্ধাগুপুরাণ 

বৈষবতোধষণী 

পাতঞ্জলসুত্র 

জৈলোক্যসন্মোহন তন্ত্র 



১৪/৫ 

বিষয়-সুচী 

মঙ্গলাচরগম্ 
দশ প্রমাণানি 
(কে) শবপ্রমাণশ্রেষ্ঠত। 
খ) প্রত্যক্ষগ্রমাণবৈবিধ)ম্ 

অচুমানপ্রষাণম্, শবাচুমানযোঃ 

শবশ্রেষ্ঠত্বম্ ৭ 

(গ) আধগ্রমাণম্ঃ উপমান-প্রমাণম্, 

অর্থাপত্তিৎপ্রমাণম্, অভাবপ্রমীণম্, 

সস্তাবনা-প্রমাণম্, এতিন্বপ্রমাণম্, 

8৫6৫ ৪৯ কি ৪৪ 

চেষ্টা-প্রমাণম্ ৮ 

(ঘ) শব্প্রমাণম্ ৮ 

শবশক্তিবিচারঃ ১৩ 

স্ফোটবাদঃ | ১৭ 
শব্বৃত্তিবিচারঃ ১৮ 

_শহাবাক্যার্থাৰগমোপায়ঃ ২১ 
শ্রীভগবত্ন্বব্ূপনিরয়ঃ ২৩ 

সর্াদিবিচারঃ ২৪ 
তগবদ্ধিগ্রহত্বে অধৈতবা দিনঃ পুর্ববপক্ষঃ ২৫ 

রামানুজীয়ঃ সিদ্ধাস্তঃ ২৬ 

শক্তিবাদস্থাপনম্ ৩৩ 

শক্ত্যত্বীকারে কৈবল্যে দোষঃ ৩২ 

ছিধর্ম্মত। ৩৮ 

দ্বিধন্মতা দিদ্ধান্তপক্ষ: ৪৪ 

“আনন্মময়োহভ্যাসাৎ” হুজব্যাখ্যা)] ৪৩ 

নির্বিশেষবাদখগ্ডনম্ ৫১ 

ভ্বিবিধভেদৰিচারঃ ৫৫ 

গবস্ত। ৬৫ 

ভগবহিগ্রহত্বং তন্ত নিত্যতবধঃ ণঙ 

শ্ীবিগ্রহস্ত পরিচ্ছিকবস্বাপরিচ্ছি্ত্বম ৮৪ 

ব্রহ্মণো। বিশেষাতিরিক্তত্বম্ ৯ 

শ্রীতগবতি সর্বশান্ত্র-সমন্বয়ঃ ৯৫ 

অনুভূতিঃ সন্িচ্চ ৯৯ 

অহংপ্রত্যয়ঃ ১৪৩ 

জীবস্তা থুত্বম্ ১০৬ 

জীবন্ত জ্ঞাতৃত্বম্ ১১৪ 
জীবন্ত ভোক্ত ত্বম্ ১১৭ 
জীবন্ত পরমাত্বত্বম্ ১১৮ 
পরিচ্ছেদ দ্বিমতত্রয় বিবেচনম্ ১১৯ 

জীবচৈতন্ানাং বক্গণো ভিন্নত্বং. ১২২ 
বিবর্তবাদখণ্ডনম্ ১৩৭ 

পরিণামবাদঃ ১৪১ 

অচিস্ত্যভেদাভেদবাদঃ ৯১৪৯ 

চতুবৃণহবিচারঃ ১৪৯ 
পঞ্চরাতমতসমর্থনম্ ১৫০ 
অবতারত ্বম্ ১৫৪ 

শ্ীকফ্ন্ত কেশাবতারত্বখগুনম ১৫৯ 
শ্রীকৃঞ্ণনামশ্রে্ত্েন তস্ত ম্বয়ংভগবত্ত। ১৬* 
শ্রীকষ্চভজনন্তৈব সর্বগুহতমত্বম ১৬৩ 
শ্রীচরণ-চিহ্নানি ১৬৫ 

নিত্যবিগ্রহশ্রীকষ্চন্ত পরনোগাস্তত্বম্ ১৬৭ 
শ্ীগোপীনাং ভজনমাহাত্থ্যম্ ১৬৮ 



ও" শ্রীকৃষচৈতন্যচন্্রায় নমঃ 

শি ট চু সর্ববসন্থাদিনী 

শ্রীভাগবতসন্দর্ভান্তর্গত-তত্সন্দর্ভনাম- 
প্রথমসন্দ্ভস্ানুব্যাখ্য। | 

0 

প্রীকৃষ্ণৎ নমত। নাম সর্ববসন্বাদিনী ময়] | 

জীভাগবত-সন্দর্ভব্যানুব্যাখ্য। বিরচ্যতে ॥ 

তথ .ঙ্লীভাগবত-সন্দর্ভনামানং গ্রন্থমারভমাঁণো! মহাভাঁগবত-কোটি- 
বহিরন্ত্দ ভি-নিষটস্কিত-ভগবস্ভাবং নিজাঁবতার-প্রচার- 
প্রচারিত-স্বন্বরূপ-ভগবৎপদকমলাবলম্বি-ছুর্লভ-প্রেম- 

গীযুমগয়-গঞ্গাগ্রবাহ-সহঅং স্বমংগ্রদায়পহঅ|ধিদৈবং জ্ীন্রীকৃষ্জ-চৈতন্য- 
দেলনাঁমানং জ্ীভগবন্তং কলিযুগেহম্মিন্ বৈষ্বজনোপাস্তাবতারতয়ার্থ- 

বিশেষালিপিতেন শ্রীভাগবত-গগ্ভসংবাদেন স্তৌতি-[1১।] “কৃতি” 

একাঁদশসক্কন্ধে কলিযুগোপাদ্য-প্রসঙ্গে পগ্মিদমূ- অর্থশ্চ।-ত্িষা+ কান্ত 
যোহকৃষ্ণো! গৌরস্তং কলৌ স্থামেধসো 'যজন্তি । গৌরত্ব্াস্যং১__ 

১। মুলগ্রস্থ-তত্বসন্দর্ভধু তং শ্রীভাগবতীয়ং প্রৃষ্ণবণং ত্তিষারৃষ্ণং* (ভাগ, ১১/৫1৩২) ইত্যাদি 

শ্লোকং সুচয়তি । 

২। কলিষুগ্রাবতারো গৌর+,_-রূপব্রয়াভাবে গীত-রূপবস্থাৎ । যদ্বা,_-বগা। “সমাগতানাং 
চতুর্বর্ণানাং মধ্যে ত্রাহ্গণ-নবত্রিয়-বৈশ্তাঃ আগতাঃ”--ইতুক্কে শুদ্রস্যাবস্থিতিঃ প্রতীয়তে, তথাস্য 

পীতত্বং লব্ধং ভবতি। ভবিষ্যৎপীতস্যাতীতত্ব-কথনস্ত বিরুদ্ধধর্খসমবায়ে তৃয়সাং স্তাৎ 

সধন্মকত্বমিতি ন্তায়েন। যথ!,--ছত্রিনে। গচ্ছস্তীত্রুক্তে তৎ্সাহিত্যেনাগতানাং কিয়তামপ্যচ্ছ- 

জিনাং ছত্রিত্বেন নির্দেশস্তথ! পীতস্যাতীততয়৷ নির্দেশ ইতি বোধ্যম্। 

মঙ্গলাচরণম্ 



২ . তত্ব-সন্দর্ভীয় 

| «আসন বর্ণাস্ত্রয়ে! হস্য গৃহৃতোহনুযুগং তনুঃ । 

শুর রক্তস্তথা গীত ইদানীং কৃষ্ণতাঁং গতঃ ॥৮ 
ভাগ) ১০৮২৩ 

ইত্যত্র পাঁরিশেষ্য-গ্রমাণ-লব্ধনূ। “ইদানীং, এতদবতারাম্পদত্বে- 

নাঁভিখ্যাতে ছাপরে “কৃষ্কতাং গত” ইত্যুক্তেঃ ॥ শুব্লরক্তয়োঃ সত্য- 

ভ্রেতা-গতত্বেনৈকাঁদশ এব বর্ণিতত্বাচ্চ । গীতস্যাতীতত্বং প্রাচীন- 

তদবতারাপেক্ষয়াং । উত্তপকাঁদশে দ্বাপরোপাপ্যত্বং শ্রীকৃষ্ণম্য শ্ঠামত্ব- 

মহারাজত্ব-বাহুদেবাদি-চতুর্ঘ ভিত্ব-লক্ষণ-তল্লিঙ্গকথনেন__ 
গদ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাস নিজীয়ুধঃ | 

গ্রীবৎসাদিভিরহ্ৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥৮ 
--ভাগ, ১১1৫।২৭। 

“তং তদ! পুরুষং মত্ত্য। মহারাজোপলক্ষণমূ। 

যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ ॥ 
নমন্তে বাজ্ুদেবায় নমঃ সন্বর্ষণায় চ। 

গ্রত্যু্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥৮--ইতি। 
--ভাঁগ, ১১1৫।২৮-২৯। 

ততো! বিষুধশ্মোত্তরাদৌ যচ্চ দ্বাপরে শুকপক্ষ-বর্ণত্বংখ কলো 

নীলঘন-বর্ণত্বং শ্রায়তে, তদপি যদ্দাপরে শ্রীকৃষ্ণাবতারে। ন স্যাৎ 

তদ্ৰীপরবিষয়মেব মন্তব্যম । এবঞ্চ যন্দাপরে শ্রীকষ্ণোহবতরতি, তদৈব 

কলে শ্রীগৌরোহপ্যবতরতীতি স্বারস্যলন্ধেঃ | শ্রীকৃষ্ণীবিভ্ভীব-বিশেষ 

এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি,-তদব্যভিচারাৎ। অতএব যদিষুধর্মোত্তরে 

নির্ণীতম্ )-- 
প্রত্যক্ষ-রূপধৃগ দেবো দৃশ্যতে ন কলো৷ হরিঃ | 

_ ক্কৃতাদিঘ্বেব তেনৈব ভ্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে ॥ 

১। শ্বেতবরাহ্কল্নতাটাবিংশ নন্ত্তরীয়ঘাপর ইত্যর্থ)। 

২। কৃষ্ণাবতারেণ সহ নিয়ত-সন্বন্বত্বাৎ। 



সর্ববসম্বাদিনী ঙ. 

কলেরস্তে চ সংপ্রাপ্তে কক্কিনং ব্রহ্মবাদিনমূ। 

অনুপ্রবিশ্ট কুরুতে বাস্থদেবে। জগৎস্থিতিমূ ॥৮ ইত্যাদি 
-চতুষুগাবস্থা নাম ১০৪ অধ্যায়ে 

তদপ্যমর্ধ্যাদৈশ্বর্্যকৃষ্ণত্বেনৈবাতিক্রান্তম১--তস্য কলি-প্রথম-ব্যাপ্ডিং- 
দর্শনাৎ। তদেব তদাবিরভাবত্বং তস্য ন্বয়মেব বিশেষণ-দ্বার! ব্যনক্তি,_- 
'কৃষ্ণবর্ণ” কৃষ্ণেত্যেতৌ বর্ণে যত্র, যন্মিন শ্রীকৃঞ্ণচৈতন্যদেবনান্গি 
্রীকৃষ্ণত্বাভিব্যগ্ীকং কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলং প্রযুক্তমস্তীত্যর্থঃ | তৃতীয়ে 
শ্রীমহুদ্ধববাঁক্যে ( ভাগ, ৩।৩1৩)-_-“সমাহুতা” ইত্যাদি পদ্যে “--শ্রিয়ঃ 
সবর্ণেন” ইত্যত্র টীকায়াং,__*শ্রিয়ে। কুক্সণ্যাঃ সমানং বর্ণদ্বয়ং বাচকং 
যস্য স শ্রিয়ঃ নবর্ণে। রুক্সীত্যপি দৃশ্ঠাতে 1৮ শ্রেধরস্বামি-টাকায়াম্) 

যদ্বা, কৃষ্ণৎ বর্ণয়তি তাদৃণশ-স্বপরমানন্দবিলাস-ম্মরণোল্লাস-বশতয়! 
স্বয়ং গায়তি ; পরম-কারুণিকতয়। চ সর্ব্বেভ্যোহপি লোকেভ্যন্তমে- 

বোঁপদিশতি যস্তমৃ। অথবা,-_স্বয়মকুষ্ণং “গৌরং, ত্বিষ। স্বশৌভাবিশেষেণৈব 
'কৃষণবর্ণং কৃষ্ণোপদেষ্টারঞ্চ, যদ্দর্শনেনৈব সর্বেধষাং শ্রীকৃষ্ণঃ স্ফরতীত্যর্থঃ । 
কিম্বা, _-সর্ববলোক-দৃষ্টাবকৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষদূষ্কৌ “ত্ব্ধা” প্রকাশ- 
বিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণং তাদৃশশ্যামন্থন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ। তম্মাৎ তন্মিন্ 
সর্ব্থ। শ্রীকষ্ণরূপস্যৈব প্রকাঁণাৎ তস্যৈব সাক্ষাদাবির্ভাবঃ ম ইতি ভাবঃ। 

তস্ত শ্রীভগবস্থমেব স্প্টয়তি ;--“সাঙ্গোপাঙ্গীস্ত্র-পার্যদং”--বহুভি- 

ুহীনুভাবৈরসকুদেব তথাঁদৃষ্টোহসাবিতি গোৌঁড়-বরেন্দ্-বঙ্গ-ম্ৃল্োতৎকলাদি- 
দেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ । তথাঙ্গান্যেবক পরমমনোহরত্বাৎ উপাঙ্গানি 

ভূষণাঁদীনি মহাপ্রভাববন্াৎ তান্যেবাক্্রাণি সর্ববদৈকান্তবাঁসিত্বাৎ) তান্যেব 

১। অমর্ধ্যাদৈশ্ব্ধযকৃষ্ণত্বেন-_অমর্ধ্যাদং কৃতাদিঘেব তেনৈব ঝ্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে ইত্য- 

ত্রোক্তা ষ। মর্যাদা তদতীতং এ্রশথর্য্যং যস্য স চাসো। কৃষ্ণশ্চেতি তস্য ভাবস্ততং তেন ওন্নিরাতং 
অতিক্রাস্তং স্বেচ্ছয়। শ্বয়ংরূপাবতরণে তত্বাক্যস্য-ছূর্ববলত্বাদিতি ভাবঃ। 

২। “কলেরস্তে চ সংগ্রাপ্ডে* ইতি বনপ্রাপ্তমাবেশাবতারত্বং বারয়তি, ত্য কলি-প্রথম- 

ব্যাপ্ডিদর্শনাদিতি। বন্থাগরে কষোইবতরতি, তদৈব কলো আগৌরোংপ্যবতমতীতি ব্যাণ্ডিঃ। 
ত্য শ্রীগৌরস্য কলিগ্রথমে বা তত্রপা ব্যাণডিন্তস্য দর্শনাদিতি। 
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পার্ধদাঃ। যদ্বা,--অত্যন্ত-প্রেমাম্পদত্বাৎ তত্তল্যা এব পার্ধদাঃ 

শ্ীমদ দ্বৈতা চার্ধ্য-মহানুভাব-চরণ-প্রভৃতয়ঃ, তৈঃ সহ বর্তমানমিতি চাঁথান্ত- 
রেণ ব্যক্তমূ। তমেবন্তৃতং কৈর্ধজন্তি? যজ্রৈঃ পুজাসম্তারৈঃ «ন যন্ত্র 
যজ্জেশ-মখ।১ মহোৎলবা” (ভাগ, ৫।' ৯1২৩) ইত্যুক্তেঃ | তত্র চ বিশেষণেন 
তমেবাভিধেয়ংং ব্যনক্তি,-“সক্কীর্ভনং বনুভিন্মিলিত্ব তদ্গাঁন-স্খং,-- 

শ্রীকৃষ্ণগানং তত্প্রধানৈঃ। তথা, সঙ্ধীর্তন-প্রাধান্যস্ত তদাশ্রিতেষেব 
দর্শনাঁৎ, স এবাত্রাভিধেয় ইতি স্পঞ্টম্। 

তদেতিৎ সর্ববমবধার্ধ্যাপি পরমোৎকৃষটেনার্থেন তমেব স্তৌতি-- 
[1২। ] “অভ্তঃকরষ্ণমূ” ইত্যাদিনা ; দর্শিতঞ্চেতৎ পরম-বিদ্চ্ছিরোমণিন। 
্ীসার্ববভৌমভট্টাচার্যেণ ;-_ 

“কালান্নষং ভক্তিযোগং নিজং যঃ 

প্রাহু্র্তং কৃষ্চচৈতন্যনাম] । 
আবিভূতিস্তস্ত পাঁদারবিন্দে 
গাঁ়ং গাঁ়ং লীয়তাং চিত-ভূঙ্গঃ ॥৮--ইতি | 

[1৩] “জয়তাম্” ইতি ;--জ্ঞাপকৌঁ? জ্ঞাপয়িতুম্ । 
[181 ] «কোহুগী””তি--“ৰৃদ্ধবৈষবৈ2৮  শ্রীরামানুজ-মধৰাচার্ধ্য- 

জ্রীধরস্বাম্যাদিভি র্লিখিতং তদ্দ.ফ্টেত্যর্থঃ| অনেন স্ব-কপোঁলকল্সিততৃঞ্ৎ 
নিরস্তমূ। 

[1৬। ] “যু” ইতি ;-_-একো মুখ্যঃ, এতল্লিখনমূ | 
[14 ] “অথে”শতি ১ হীভাগবত-সন্দর্ভ-নামানং সন্দর্ভং গ্রন্থ- 

মিত্যর্থ)। “বশ্মি” কাময়ে। 
[1৮ ] জর্ব-গ্রন্থার্থ, সংক্ষেপেণ দর্শয়ন্নপি মঙ্গলমাচরতি “সত” 

ইতি ;--'কচিদ্রপি সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রন্ষেত্যাদৌ অপিশব্দেন তত্রৈব 
্রহ্মত্ং মুখ্যমিত্যানীতম। 'অংশকৈঃ-লীলাবতাঁর-রূপৈগু ণাঁবতার- 

১।, কলৌ ক্রতু-নিষেধাৎ “মখ”*-শবঃ পুজাপর এবেত্যর্থঃ। 
২। মন্ধীর্তনাত্বক-বজ্ঞমেব। 



সর্ববসম্যার্দিনী -- ৫ 

রূপৈশ্চ। পুমান্। পুরুষঃ সর্বান্তর্ধ্যামী পরমাত্াখ্যঃ | “একং 
শ্রীরুষ্ণাখ্যাঁদগ্তৎ। “যস্তৈবেতি। তস্য ভগবত্বসাম্যেহপি শ্রীকৃষ্ণশ্তৈব 
স্বয়ং ভগবত্বং দর্শিতমৃ। নারায়ণাখ্যং রূপং পাদ্মোতরখগ্ডাদি-প্রতিপাগ্তঃ 

পরমব্যোমাখ্য-মহাবৈকুষ্ঠাধিপঃ শ্রীপতিঃ ; স্বয়ং ভগবানিতি--“কৃষ্ত্ত 
ভগবান্ স্বয়ং” (ভাঁ* ১/৩1২৮) ইতি শ্লীভাগবত-প্রামাণ্যমিহেতি সূচিতমৃ। 
£ঈী,ইতি তদব্যভিচারিণী স্বরূপশক্তিরপি দর্শিতা। “ইহ জগতি। “তৎ- 

পাদভাজাং, তচ্চরণারবিন্দং ভজতাং, “প্রেম” শ্রীত্যতিশয়ং “বিধ্তাং, 

কুরুতাং প্রাহূর্ভাবয়ত্বিত্যর্থঃ। ূ 
[1৯।] “তত্র পুরুষস্ত৮ইতি । অব্রৈতহ্ক্তং ভবতি ;-_যগ্তপি 

প্রত্যক্ষানুমান-শব্দার্ধোপমানার্থাপত্যভাব-সম্তবৈতিহ্থ-চেষ্টাখ্যানি দশ 
প্রমাণানি বিদ্রিতানি,, তথাপি ভ্রমপ্রমাদবিপ্রলিগ্নাং- 
করণাঁপাটব-দোষ রহিতবচনাত্মরকঃ শব্দ এব মুলং 

প্রমাণমূ। অন্যেষাং প্রায়পুরুষ-ভ্রমাদিদেষময়তয়ান্যথ'-প্রতীতি-দর্শনেন 
ৃ প্রমাণং বা তদাতাঁনং বেতি পুরুধৈনির্ণেতুমশক্য- 

ত্বাৎ। ত্য তদভাবাৎ। অতে। রাজ্ঞা ভূত্যানামিব 

দশপ্রমাণানি 

শব প্রমাণ-শ্রে্ত। 

১। প্প্রমাঁত| ষেনার্থং প্রমিণোতি তদেব প্রমাণম্”--ইঠি বাৎন্তারনঃ। মত-ভেদেন 

প্রমাণসংখ্যা কথ্যতে--প্রত্যক্ষমেকমেব প্রমাণমিতি-_চার্বাকা আহঃ) -প্রত্যক্ষমনুমানং 

চেতি স্বে প্রমাণে ইতি কণাদপ্রধানবৈশেষিকাঃ বৌদ্ধাঃ আর্তাশ্চ।--লৌকিকম্ (প্রত্যঙ্ষান্ু- 

মানাগুবচনানি) আর্ষঞ্চ (বিজ্ঞানম্) ইতি দ্বিবিধং প্রমাণমিতি সাংখ্যাঃ; প্রত্যক্ষং 

শবশ্চেতি ছ্ধে প্রমাণে--ইতি শ্রীমধবা চার্ধ্যাঃ )-_ গরত্যক্ষানুমানোপমানশব্াশ্চত্বারি প্রমাণানি-- 

ইতি গোতমপ্রধাননৈয়ারিকাঃ ) প্রতাক্ষানুমানোপমানশব্ব। নর্থাপত্বিশ্১__ইতি প্রাভাকরাঁঃ )-- 

প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্বা অর্থাপন্থিরমুপলব্িশ্চেতি--ইতি অপরে ভট্টাঃ,_সম্ভবৈতিহ্ে 

অপাতিরিক্তে প্রমাদে--ইতি পৌরাণিকাঃ ; চেষ্টাপ্যতিরিক্তমিতি তান্ত্রিকাঃ মন্তন্তে। এ্রতিস্থার্থ।- 
“পত্তিসস্তব! ভাবাঃ এতানি ন প্রমাণাস্তরাণি-_-ইতি গোতমঃ) যথা স্তায়হত্রে-_“ন চতুষ্ট়মৈতি- 
হার্থাপত্তিসস্তবাভাব প্রামাণ্যাং ।_ন্থায়ন্থঙম্, ২২1১1 

২। বিসম্বািনীপ্রবৃত্তিবি প্রলিক্গা; স্বগ্রতীত-বিপরীত-প্রত্যন়্ায়নং বা । 
৩। ভ্রমাদি'দোব-রহিতস্য শান্ত অন্তথা-প্রতীতি-দর্শন।ভাবাঁৎ। 



৬ তত্ব-সন্দ্ভাঁয় 

তেনৈবান্যেষাং বদ্ধমূলত্বাৎ । তস্য তু নৈরপেক্ষ্যাৎ। যথাশক্তি কচিদেব 
তপ্য তৈঃ সাচিব্যকরণাৎ, স্বাধীনপ্য তস্য তু তান্্যপমর্দন্যাপি প্রবৃতি- 
দর্শনাৎ। তেন প্রতিপাঁদিতে বস্তনি তৈ+বিরোদ্ধমশক্যত্বাৎ । 

তেষাং শক্তিভিরম্পৃশ্টে বস্তনি তস্যৈব তু লাধকতমত্বাৎ। তথাহি,-_ 
প্রত্যক্ষং তাবৎ মনোবুদ্দীক্ড্রিয়-পঞ্চক-জন্যতয়। ষড়বিধং ভবে; প্রত্যেকং 

সবিকল্পক-নির্ব্িকল্পক-ভেদেন দ্বাদশবিধং ভবতি । তদেব চ বৈছুষ- 

মবৈছুষঞ্চেতি দ্বিবিধমূ। তত্র বৈছুষে' ন বিগ্রতিগতি, ভ্রসাদি-নৃ-দোষ- 
রাহিত্যাৎ,--শবদস্যাপি তন্মলত্বাৎ*। কিন্তবৃবৈছুষ' এব সংশয়ঃ, তদীয়ং 
জ্ঞানং হি ব্যভিচরতি ) যথা, - মায়া, মুণ্ডাবলোকনে দেবদত্তস্যৈব মুণ্ডমিদং 
বিলোক্যত ইত্যার্দো। ন তু শব্দঃ ;১--যথা, হিমালয়ে হিমং, রত্বাকরে 
রত্বমিত্যাদৌ তচ্ছব্দেনৈব বদ্ধমূলম্। যথা, দৃষ্টচরমাঁয়ামুণগ্ডকেন কেনচিৎ, 
জরমাৎ সত্যেহপ্যশ্রদ্ধীয়মানে সত্যমেবেদমিতি নভোবাণ্যাদৌ জানম্নপি 
বৃদ্ধোপানং বিনা ন কিঞ্চদপি তত্বেন নির্ণেতুং শর্োতীতি হি সর্ব্বেষা- 

ম্ব ন্যায়বিদাং স্থিতিঃ। শব্দদ্য তু নৈরপেক্ষ্যমূ | যথা,-শমন্ত্বমসী৮- 

ত্যাদো ;১--স এষ শবে! দশযোহহমন্্ীতি প্রমায়াস্তিরক্কারিণং মোহং 
শ্রবণপথ-প্রবেশমাত্রাদ্বিনিবর্তয়ত্যেবেতি স্পঞ্টমেব নৈরপেক্ষ্যমূ। আত্ম- 
শক্ঞনুরূপমেব প্রত্যক্ষেণ শব্দস্য সাচিব্যকৃতিঃ। যথা 'অগ্নিহিমস্য 

ভেষজমি'ত্যাদদীবেব। ন তু “ভবান্ বভৃব গর্ভে মে মথ্রানগরে 

স্থতে”ত্যাদৌ, শব্স্য তু তছ্ুপমর্দকত্বম ; যথা,_-“সর্পদষজে ত্বয়ি বিষং 
নাস্তী'তি মন্ত্র ইত্যাদৌ। তেন* প্রতিপাদিতে প্রত্যক্ষাবিরোধত্বম্ ; 
যথা,-_«লৌবর্ণং ভলিতং ন্িপ্ব”মিত্যাদৌ, তদ্যৈব তু সাধকতমত্বং যথা, 
গ্রহ'চেষ্টাদাবিতি | সর্বপ্রত্যক্ষসিদ্ধং যত্তৎ সত্যমিত্যেষ পক্ষঃ 

সর্ধবস্যৈত্রমিলনাসস্তবাৎ পরাহতঃ। অথ বঙুণাঁং প্রত্যক্ষসিদ্ধমিত্যে- 

১। তিরস্বত্য। ২। ম্বতস্ত্রেে শফেন। ৩। শব্দান্গগত-প্রত্াক্ষাদিভিঃ। 
৪। প্রত্যক্ষানীনাম্। ৫। ঈশ্বরন্ত বৈচুষ্যম্। 

৬। বৈহ্ধ্য-প্রত্যক্ষ-মুলত্বাৎ। ৭। জীবস্যাবৈছ্ষাম্। 
৮। শঙ্ষেন। ৯। অস্য গ্রহ্সার়মুপচান্রঃ শঘক ইতি । 



সর্ববসন্বাদিনী থু 

যোহপি কচিন্দেশে পৌরুষেয়শান্ত্রে বা কদ্যাপি বস্তুনোহম্যথাজ্ঞানদর্শনাৎ, 
পরাহতঃ | 

অথ প্রতিজ্ঞা-হেতৃদাহরণোপনয়-নিগমনাভিধ-পঞ্চাঙ্গ মনুমানং যং. 
তদ্পি ব্যভিচরতি | তত্র বিষমব্যাণ্ডো ;--যখা১-রষ্ট্যা তৎকাঁল- 

অনুমানগ্রমাণম_+. নির্ব্বাপিতবহ্হৌ! চিরমধিকোদিত্বর-ধূমে পর্বতে 
শববানুমানয়োঃ শব্-্রে্ম্ পর্ববতোহ্য়ং বহ্ছিমানিত্যাদৌ, বর্ধান্্র ধুমায়মান- 
স্বভাবে পর্বতে বা )__ন তু শব্দঃ। যথা;-দূর্ধ্যকান্তাঁৎ সৌরমরীচি- 

যোগেনাগ্নিরুতিষ্ঠত” ইত্যত্র তচ্ছব্দেনৈব বদ্ধমূলমূ। যথা,--“অরে 
শীতাতুরাঃ পথিক ! মাহন্মিন্ ধুমাদ্হিসম্ভাবনাং কৃঢং, দৃষ্টমম্মাভিরত্রাসৌ 
বুষ্্যাধূুনৈব নির্ববাণঃ ;) কিষ্তৃমুত্রেব ধূমোদগারিণি গিরৌ দৃশ্ঠতে বহিঃ” 
ইত্যাদ ধূমাভাল এবায়ং ন তু বহ্ছি% কিস্তবমুত্রৈবেত্যাদিবাক্যাদৌ চ। 

যদি বক্তব্যমেবমাভাসত্বেন পূর্ববত্র স্বরূপাঁসিদ্ধো হেতৃরিত্যতে। ন সদনুমান- 

ব্যভিচারিতেতি,--সমানাকারত্বাৎ, বিষপর্বতবাম্পাদিযু নেত্রম্বালাদীন1- 
মপি দর্শনাৎ ?-_-অলং, ধুমাদীনামসার্বত্রিকত্বাতদ্বাম্পাতীত-কালগত-ধুম- 
জাতত্বাদিসম্তবাচ্চ | ধূম-ধূমাভাসয়োর গ্লিসপ্তাবাসপ্ভাবমাত্রপ্রতিপত্েরগ্রি- 
জ্ঞানাদেব ধুমজ্ঞানে সাধ্যসাধননমভিব্যাহারাঁ প্রস্পরাশ্রয়ঃ প্রসজ্যেত । 

তদেবং তাদৃশপ্রত্যক্ষস্তৈব গ্রমাং প্রতি ব্যভিচারে সমব্যাপ্ডাবপি 
তদ্যভিচারঃ ;__-শব্দস্য নৈরপেক্ষ্যৎ যথা,_-দশমস্তবমসীত্যাদখীবেব । আত্ম- 
শক্ত্যনুরূপমেব চ তম্য তেন সাচিব্যকরণং যথা,_-হীরকগুণবিশেষ- 
মদৃ্টবস্তিঃ পার্থিবন্বেন সর্ধবমেবাশ্মাদিকং' দ্রব্যং লৌহচ্ছেগ্তমিত্যনুমাতুং 
শক্যতে ; নতু শ্রুততাদৃশগুণকং হীরকং তচ্ছেছ্যমিতীত্যাদৌ । 

১। নাম-ভেদস্য প্রতিদেশং সত্বাৎ পরিভাষা-ভেদস্য চ গ্রতিশান্ত্রং সত্বাৎ। 

২। সাধ্যবত্তা-বচনং প্রতিজ্ঞা, সব্যাপ্তিকং বচনং হেতুঃ, দৃষ্ঠান্তবচনমুদ্াহরণং, 

* সাধনোপসংহার উপনয়ঃ সাধ্যোপসংহারঃ নিগমনম্। 

৩। লমানাধিকরণাঁবচ্ছেদেন যর সাধ্যং'সা সমব্যাপ্তিঃ। বথ|,--পর্বতে| ধূমবা নার্ধেন্ধন- 

বহেরিত্যত্র ; ততিন্ন! বিষম-ব্যাপ্ডিঃ, বহমান ধুমাদিতাত্র। 

9। অশ্াদি-দ্রব্যং লৌহচ্ছেন্তং পার্থিবস্বাদিতি লৌকিকং ব্যভিচরতি। 



৮ তত্ব-ন্দর্ভীয় 

শব্দদ্য তছুপমর্দকত্বং যথা,--বহিতগুমঙ্গং বহ্চিতাঁপেন শাম্যতি | 

শঠ্যাদি-দ্রব্যং জঠরাগ্নিপাকাদৌ মাধূর্যযাদিভাগ্ভবতীত্যাদৌ । তেন 
প্রতিপাদিতেহনুমানেনাবিরোধ্যত্বং ; যথা»-একৈবেয়মৌধধিক্ত্িদোষ্ৰী- 
ত্যাদদৌ তচ্ছক্তিভিরস্পুশ্যেহর্থে শব্বস্যৈব সাঁধকতমত্বম। যথা,--গ্রহ- 
চেষউদাবেবেতি তদেবং মুখ্যয়োরেব তয়োরাভাসীকৃতৌ৷ পরাণি তু 
স্বয়মেবানপেক্ষ্যাণি ভবন্তি। তস্য তয়োশ্চানুগতত্বাৎ১। 

আরধপ্রমাণম--অথ তথাত্বজ্ঞানার্থং তানি চ দর্শ্যন্তে। তত্র দেবানা- 

সৃযীণাঁঞ্চ বচনমার্ষমূ। 

উপমানম্--গোঁসদুশো গবয় ইতি জ্ঞানমুপমানম্। পীনত্বমন্থ্যু- 
ভোজিনি, নক্তং ভোজিত্বং গময়তি | 

অর্থাপতিপ্রমাণম্--তদন্যথা' ন ভবতীত্যর্থগিরোঃ কল্পনয়াম্য ফল- 

মসাবর্ঘাপত্তিঃ | 
অভাবপ্রমাণম্--সন্নি কর্ষং বিন! নেক্দ্রিয়াণি গৃহুত্তি। তশ্মাৎ ঘটাভাবে 

প্রমাণং তদনুপলব্িরিপোঁইভাঁব* এব । 

 সস্তাবনগ্রমাণম্--সহম্রে শতং সম্ভবতীতি বুদ্ধে৷ সম্ভাবনং সম্ভবঃ | 
এঁতিহপ্রমাণম্-_অজ্ঞাতবস্ত কৃতাগতপারম্পর্ধ্যপ্রসিদ্ধমৈতিহাম্ঃ । 

চেফটাপ্রমাণম্--অঙ্কুলাত্োলনতে 1 ঘট-দশকাদি-জ্ঞানঞ্চ চেঞফ্টেতি। 
কিঞ্চ পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষান্ন প্রত্যক্ষাদদিকং জ্ঞানং পরমার্থপ্রমাপকম্ । 

দৃশ্যতে চামীষামিষ্টানিউয়োরদশনজ্ঞানাঁদিনা প্রবৃতি-নিরৃত্তী ন চ তেষাঁং 
কাচিৎ পরমার্থসিদ্ধিঃ ;--দৃশ্যতে চাতিবালানাং 
মাতরপিত্রাগ্াাহগুশব্দাদেব সর্ববজ্ঞানপ্রবৃত্তিস্তং বিন! 

চৈকাকিতয়! রচিত।নাং জড়মুকতেতি ন চ ব্যবহাঁরসিদ্ধিরিতি। অখৈবং 
পম 

শব্দগ্রমাণম্ 

১। প্রত্যক্ষান্ুমানয়োশ্চ তন্ত শবস্যানথগতত্বাৎ । 
২। তং পীনত্বং রাত্রিভোজনমস্তরেধ। 
৩। খটভ্ঞানাভাব এব ঘটাভাবে গ্রমাণম্। 

৪। অজ্ঞাত"বৃকত্বেনাগতং বৎ পারষ্পধ্যং) তেন গ্রিদ্বনৈতিষ্থম। বথেছ বটে বক্ষঃ 
গ্রতিবসতীত্যত। 



সর্ববসন্থাদিনী -- ৯ 

শকস্যৈব প্রমাণত্থে পর্য্যবদিতে “কোথসো শব+ ইতি বিবেচনীয়ম্। 
তত্র *ভ্রমাদিরহিতং বচঃ শব্দঃ” ইত্যনেনৈব পর্য্যাপ্ডির্ন স্যাৎ ; যথা)-- 
স্বমতিগৃহীতে পক্ষে ভ্রমার্দিরহিতোহয়ময়মেবেতি প্রতি স্বং মতভেদে 
নির্ণয়াভাবাপত্ডেঃ ; তথা তশ্যাপি শব্দ্য প্রত্যক্ষীবগম্যত্বেন পরানুগতত্বাৎ 
অপ্রাধাণ্যাপত্তেঃ। 

তম্মাদ্ যোং নিজ-নিজ-বিদ্বভায়ৈ সর্ব্বরেবাভ্যস্যতে,-যদ্যাধিগমেন 
দর্ধরবেষোমপি সর্বরবেব বিদ্ন্ত।| ভবতি,-যৎকৃতয়ৈব পরমবিদ্বত্য়া 
প্রত্যক্ষার্দিকমপি শুদ্ধং স্যাৎ--যশ্চানাদিত্বাৎ ম্বয়মেব দিদ্ধঃ, স 

এব নিখিলৈতিহমূলরূপো। মহাবাক্যসমুদায়ঃ শবোহত্র গৃহাতে, 
--স চ শাস্ত্রমেব, তচ্চ বেদ এব--স বেদসিদ্ধঃ, য এব--সর্বকারণস্য 
ভগবতোহনাদিসিদ্ধং, পুনঃ পুনঃ ক্যষ্ট্যাদৌ তস্মাদেবাবিভূতিমপৌরুষেয়ং 
বাক্যযৃ,--তদেব ভ্রমান্দিরহিতং সম্ভাঁবিতং ; তচ্চ সর্ববজনকস্য তস্যচ 

সদোপদেশায়াবশ্যকং মস্তব্যং, তদেব চাব্যভিচারিপ্রগাণমূ । তচ্চ তৎ- 

কৃপয়া কোহপি'কোহপি গৃহ্বাতি। কুতর্ককর্কশ। মূঢ়া বা তন্ন গৃহুস্ত নাম, 

তেষামপ্রমাঁপদং কথমুপযাতু ? ন চেশ্বরবিহিতং বৈদ্যকাদিশাস্ত্রমমতং 
প্রমাণাভাবাদিতরবৎ যাতীতি চেন্ন,--তদনুগতত্বাদেব শাস্ত্রত্বব্যবহারঃ। 

ন চ বুদ্ধ্যাপীশ্বরত্বে মতি তদাক্যং চ প্রমাণং স্যাদিতি বাচ্যং ;) যেন 
শাস্ত্রে তদ্যেশ্বত্বং মন্যামহে, তেনৈব তস্য দৈত্যমোহনশাস্ত্রকারিত্বে- 
নোকত্বাৎ। 

অত্র” বাঁচস্পতিশ্চৈবমাহ ;--৭ন চ জ্যেষ্ঠ'গ্রমাণপ্রত্যক্ষবিরোধাদান্বায়” 
স্যৈব তদপেক্ষদ্যা'প্রামাণ্যমুপচরিতার্ধত্ং চেতি যুক্তম। অস্যাপৌরুষেয়- 
তয়া নিরস্তসমত্ত-দোঁষাশঙ্কস্য বোধকতয়! চ ন্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবস্য 
্বকার্ধ্যপ্রমিতৌ পরানপেক্ষত্বাৎ । প্রমিতাবনপেক্ষত্বেংপ্যুৎ্পতে। 
্রত্যক্ষাপেক্ষত্বাৎ । 

্ ১। শবস্যৈব নিরপেক্ষত্বেন্তেষাং তদপেক্ষত্থে তস্যান্তোপর্র্দকত্বে অন্তানুমস্তত্বে চ সতি। 

২। যঃ শবঃ। ৩। বোস্য গ্রামাণো। ৪। প্রাথমিকঃ। 

| লৌকিক গ্রত্যক্ষানস্তপেক্ষময। 



১০ তত্ব-সন্দ্ভীঁয় 

১তদ্বিরোধাদমুৎপতি'লক্ষণমতপ্রামাণ্যমিতি চে ? ন )--উৎপাঁদকা-£ 
প্রতিদ্বন্দিত্বাৎ। ন হ্যাগম-জ্ঞানং সাংব্যবহারিকং প্রত্যক্ষম্ত প্রামাণ্যমুপ- 
হস্তি যেন কারণাভাবান্ন ভবেৎ* অপি তু তাত্বিকং ,-ন চ ততস্যোৎ- 
পাদকমূ। অতাত্বিক-প্রমাঁণ-ভাবেভ্যোহপি সাংব্যবহারিকপ্রমণেভ্যন্তত্ব- 

জ্ঞানোৎপতিদর্শনাৎ | যথা বর্ণে তুস্ব-দীর্ঘাদয়োহন্যধর্শা অপি স- 
মারোপিতাস্তত্বপ্রতিপত্তিহেতবঃ | নহি লৌকিক “নাগ ইতি বা “নগ 
ইতি ব! পদাৎ কুপ্তরং তরুং বা প্রতিপগ্ভমান! ভবন্তি ভ্রাস্তাঃ | 

ন চানন্যপরং বাঁক্যং স্বার্থে উপচরিতার্থং যুক্তমূ। উক্তং হি,-ন 
বিধে! পরঃ শব্দার্থ* ইতি । জ্যেষ্ঠত্বং' চাঁনপেক্ষিতস্ত” বাধ্যত্বে হেতুর্ন” তু 
বাধকত্বে,--রজত-জ্ঞানস্য জ্যাঁয়নঃ শুক্তিকাঁজ্ঞানেন কণীয়ন। বাধদর্শগাৎ। 

”তদনপবাধত্তবে তদপবাধাতননস্তস্তোৎপত্তিরনুপপত্তিঃ। দর্শিতঞ্চ তাত্বিক- 

প্রমাণ-ভাবস্তাঁনপেক্ষিততুং ; তথ! চ পারমর্ষং সূত্রং_-“পৌর্ববাপর্ধ্ে 

পূর্বব-দৌর্ধবলাং প্রকৃতিবৎ ইতি । [পু মী" সু” ৬৫1৫৪ ] তথা, 
“পৌর্ববাপর্য-বলীয়স্ত্ং তত্র নাঁম প্রতীয়তে । 

অন্যোন্যনিরপেক্ষাণাঁং যন্ত্র জন্ম ধিয়াং ভবে” । 
[ তন্ত্রবার্তিকমৃ_-৩।২ ] ইতি ।% 

১। তৎ উৎপতে। প্রভ্যক্ষম্। ২। প্রমিতেরনুৎপত্তি-লক্ষণম্। 

৩। আয়ায়স্ত। ৪। উৎপাদকোধ্প্রতিহন্্ী ঈশ্বরো যস্ত বেদস্ত | 
€। প্রত্যক্ষ-প্রামাণয-কর্মশকোপহননেন প্রত্যক্ষাবিরুত্বত্ব-লক্ষণ-কারণাভাবাঁৎ প্রমিতির্ন 

ভবেৎ। 
৬। দৃশ্ততে বাক্যমিদং শাবরভাষ্যে ( মী” সু “অর্থস্ত বিধিশেষত্বাৎ যথা লোকে*-- 

১/২।২৯ ) তদ্যথা-- 'বিধৌ হি ন পরঃ শন্ধার্থঃ প্রতীয়তে”-_অন্তার্থ--বেদে আগমাতিক্লিক্তঃ 
গ্রমাণাভাবো ন। বিধায়কে শবে পরো! লক্ষ্যঃ শব্দার্থ ন ভবভীত্যর্থঃ। 

"| প্রাথমিকং রজত-জ্ঞানম্। ৮। শুক্তি-জ্ঞানম্ । 

৯। ন গুক্তিকর্তৃক-জ্ো্ঠ-জ্ঞান-কর্্মতাক-বাধকত্বে হেতুর্জ্যে্জ্ঞানম্। 

১৯। রজতজ্ঞানাস্যানপবাধে সতি তদ্বাধরূপন্ত গুক্ভিজ্ঞানন্য। 

* পন চ জোষ্ঠ প্রমাণ” ইত্যাদিকমারভ্য “্যত্র জন্মধিয়াং ভবেৎ* ইতি পর্্যস্তানি 
বাক্যানি শান্করশারীরকভান্তোপদধাতীয়-ভ1মতীটাকোদ্ধ তানীতি। 



সর্ধবসম্থাদিনী _ ১১ 

অত্র সাংব্যবহারিকমিতি সার্বত্রিকমেব ব্যাঁবহারিকমিতি জ্ঞেয়মূ। 

কচিছুপমর্দদ্য, দর্শিতত্বাৎ | দৃশ্যতে চাগ্যা্র ;--সূর্ধ্যাদিমগ্ডলস্য 
সুক্ষতায়াঃ প্রত্যক্ষীকৃতিরপ্যন্ুমান-শব্াভ্যাং বাঁধিতা ভবতীতি দুরস্থ-বস্ত 
ন তাদৃশতয়। দৃষত্বাৎ শান্্রপ্রসিদ্বত্বাচ্চ। 

তদেবং শ্থিতে শ্রীবৈষ্ণবাস্ত্বেবং বদন্তি--বেদস্য ন প্রাকৃত- 
প্রত্যক্ষাদিবদবিগ্ঠাঁবদ্িষয়মীত্রত্বেনে যাবদেবাবিদ্যাঃ 

তাবদেব তদ্যবহারঃ। সতি ব্যবহারে প্রামাণ্যং 

চেতি মন্তব্যং-অপৌরুষেয়ত্বাৎ | সর্ধবমুক্তি-কালাভাবেন তদধিকারিণাং 
সম্ততাস্তিত্বাৎ। পরমেশ্বর-প্রসাদেন পরমেশ্বরবদেবাবিগ্ভাতীতানাং 

চিম্মুক্তৈক-বিভবানামাত্মারামাণাং পার্ধদানামপি ব্রহ্মানন্দৌোপরিচর-ভক্তি- 
পরমানন্দেন সামাদি-পারায়ণাদের্দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ । শ্রীমৎপরমেশ্বরস্য 

স্ববেদ-মর্ধ্যাদাীমবলদ্ব্যৈব মুছুঃ স্যফ্ট্যাপিপ্রবর্তকত্বাচ্চ | যেধাস্ত পুরুষ- 
জ্ঞান-কল্পিতমেব বেদাদিকং সর্ধবং দ্ৈতং, তেযামপৌরুযেয়ত্বাভাবাত্তত 
এব ভ্রমাদি-মংভবাৎ ন্বপ্র-প্রলাপব ব্যবহার-নিদ্ধাবপি প্রামাণ্যং 

নোপপাগ্ভত ইতি, তম্মতমবৈদ্িকবিশেষ ইতি । ৰ 
নম্বররবাগ্জন-সংবাদাদিত্ব-দর্শনাৎ কথং তস্যা'নাদিত্বাদি উচ্যতে,-. 

«অতএব চ নিত্যত্বমূ” ইত্যত্র সুত্রে [ ব্রহ্ষসূণ ১৩1২৯ ] শাঙ্কর-শারীরক- 
ভাষ্যপ্রমাণিতায়াং শ্রুতৌ শ্রায়তে,স্প্যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়- 
মায়ং* স্তামন্ববিন্দন্ন িষু প্রবিষ্টাম্ঃ [ খক্ স” ১০৭১৩] ইতি। 

বেদ-গ্রামাণ্যম্। 

১। কণীয়সে। জ্ঞানন্ত | 
২। স্থুলক্াপি হুস্মতয়া দৃষ্টত্বাৎ। 
৩। একদা! সর্বে্ষাঁং মুজির্পীস্তীতি | ৪। বোস্ত। 
৫। “নিয়তাকৃতেদেবাদের্গতো বেদ-শব্ব-প্রভবস্বাদুবেদ-শব-নিত্াত্বমপি প্রত্যেত- 

ব্যম্।”স্শাঙ্করভাষ্যে। নর 

৬। জেন, পুর্বনকতেন, “বাচো” বেদন্ড লাতযোগ্যতাং প্রাপ্ত; সম্তে! যাডতিকাা মৃষিবু 
স্থিতাং লন্ধবন্ত; ইতি মনজার্ঘঃ--রস্বগ্রভ। ব্যাখ্যা । 



১২ তত্ব-সনদ্ভায় 
স্মৃতো। ৮১৮ 

দ্যুগাস্তেইন্তহি'তান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহ্ধয়ঃ | 
লেভিরে তপস। পূর্ববমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ংভূব! ॥৮ 

( মহাভা" শান্তি ২১০১৯) ইতি। 
ত্মান্নিত্যসিদ্ধস্যৈব বেদ-শব্স্য তত্র তত্র প্রবেশ এব, নতু তৎ- 

কর্তৃকতা। তথা চানাদিপিদ্ধ-বেদানুরূপেব প্রতিকল্পং ততনামাদি- 
প্রবৃত্তিঃ। তথাহি ;--“সমান"নাম-রূপত্বাচ্চাবৃত্াবপ্যবিরোঁধে। দর্শনাৎ 

স্থৃতেশচ” [ ব্রহ্গসু' ১৩৩০ ] ইত্যত্র তত্ববাদ-ভাষ্যকৃত্তিঃ শ্রীমাধ্বাঁচার্ষৈ- 
রুদাহতা শ্রর্ঘতিঃ,-- 

£সূরধ্যাচন্দ্রমসৌ। ধাতা যথা পূর্ববমকল্পয়ৎ । (খক্ ১০1১৯০৩) 
তখৈব নিয়মঃ কালে স্বরাদিনিয়মস্তথ| | 
তম্মান্নানীদৃশং কাঁপি বিশ্বমেতন্তবিষ্যতি ॥৮ 

( তৈ' নারা* উপ" ৬১৩৮) ইতি । 
স্মৃতিশ্চ,-- 

“অনাদিনিধন! নিত্য। বাগুৎস্যষটা স্বয়স্ত্ুবা। 
আদৌ বেদময়ী দিব্য। যতঃ সর্ধাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ॥ 
খষীণাঁং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু তৃষ্টয়ঃ | 
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্দমমে স মহেশ্বরঃ ॥৮% 

[ মহাভা" শান্তি” ২৩১1৫৬-৫৭] ইতি। 

অত্র শব্দপূর্ববক্থষটিপ্রক্রমে শ্রুতিশ্চাদ্বৈতশারীরকভাষ্যে [ত্রন্ধ সু' 
শীং ভা” ১৩1২৮] দর্শিতা «“--এত ইতি বৈ প্রজাপতির্দেবানত্থজতা- 
সথগ্র“মিতি মনুষ্যানিন্দব ইতি পিতৃন্” [ বৃঃ আঃ ১1২৪ ]) ইত্যাদিক! 

০৮ পি পদে পটল 

১। অবাস্তরকল্পাদৌ । 
* লক্ষ্যতেহত্পূর্বর্োকন্ত চরণ বিন্তাস-বিপর্ধয়ে। ভারত-টাকারুতা শ্রীমতা নীলকণেন), 

্বীক্রিয়তে তৈনেব উপরুণক্ত-শাঙ্করভাষ্যধবতপাঠ ইতি। মহাভারতে পাঠান্তরোৎ ধিকপাঠশ্চ দৃশ্ততে । 
২। দেবতাহদেবত! ইত্যুক্ত|| 
৩। অন্ক্প্রধানে দেহে রমতে ইতি “অহ্যগ্রস্* মনু্াং ইতুক্ত || 
৪। ই্দবঃ চজস্থানাং পিতৃণাং ইপুশবঃ শ্বারকঃ। 



সর্ববসন্থাদিনী ১৩৬ 

তখ! “স ভূরিতি ব্যাহরন্ ভূমিমত্থজত” [তৈ"ত্রাঁ ২ অঃ প্রঃ ৪ অঃ 
২২ প্রঃ ] ইত্যাদিক! চ ) তথ শ্রীরামানুজ-শারীরকে [ব্রহ্মসূ ১৩1২৭ ] 
দর্শিতা চ১--বেদেন নাঁমরপে ব্যাকরোৎ সতাসতী প্রজাপতিঃ, 

[ তৈ" ব্রা” অষ্ট ২, প্রশ্ন ৬ অনু ২, প ৭] ইতি। অতএবোৎ- 
পিকে শবপ্যার্থেন সম্বন্ধে সম্রিতে নিরপেক্ষমেব বেদস্য প্রামাণ্যং 
মতম্। 

“শব ইতি চেম্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষান্ুমানাভ্যামৃ২” লন ১৩1২৮) 

ইত্যত্র সংবাদাদিরূপপ্রক্রিয়া৷ তু শ্রোতৃবোধসৌকর্ধযকরীতি সামঞ্জস্য- 
মেব ভঙতে । তন্মাঘেদাখ্যং শান্ত্রং প্রমাণং তত্ল্লক্ষণহীনত্বাৎ তদ্ধি- 

রুদ্বত্বাচ্চাবৈদিকস্ত শান্ত্রং ন প্রমাণমূ। 
যেষাং বেশ্বরকল্পন! নাস্তি, তেষাঁমপি শাস্ত্স্যাত্যর্বাগ্জনত্তেন 

প্রসিদ্বত্বাৎ অনাগ্ঘবিচ্ছিন্নবেদ-প্রলোপনতূয়িষ্ঠ-বৃতিত্বেনানাদি-সিদ্ধ-বর্ণাশ্রম- 
লোপিচরিত্রেণ বর্ণঞ্চ তং তং নিজামাদিন! বিলুপ্যৈব 
স্বগো্ঠীলম্পাদনেন া্ববাচীনত্কেনৈবাবগতত্বাৎ তিৎ* 

কেনাপ্যধুনৈবোধাপিতমিত্যেব স্ক্মায়াতি। 
ননু বেদেহপি 'শ্রীবাণঃ প্রবান্তে” “হ্বদব্রবাদাপোহক্রবগন্ি ত্য দি-দর্শনাৎ 

অনাপ্তত্বমিব প্রতীয়তে । উচ্যতে,--কর্্বিশেষাঙ্গভৃতানাং গ্রাবণাঁং 

বীর্্য-“বর্ধনায় স্তৃতিরিয়ং ; স৷ চ শ্রীরাঁমকঙ্গিত-সেতৃবন্ধা্ো৷ প্রসিদ্ধাত্বেন 
যথাবদেবেতি ন দোষঃ। যথা,--মৃদত্রবীদাপোহ ক্র বন্িত্যাদৌ ততত- 

দভিমানি-দেবতৈব ব্যপদিশ্যত* ইতি জেঞয়ং তদেবং সর্ববত্রৈব, স এব 

স্ফোটবাদঃ 

১। বোন্ত। 
২। *শবইতি* ইতি বৈদিক-্পবে বিরোধঃ সাবদবন্থে নেত্রাদীনামনিত্যত্বে তথ্থাচকসা- 

প্যনিত্যত্বং স্যার্দিতি চে্প অত ইন্দ্রাদি-শব্বাদেব পুনঃ পুনঃ ০৮৯৪ কথমিদমব- 
'গম্যতে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যং শ্রতিস্থতিভ্যামিত্যরঠি। 

৩। শান্ত্রমূ। ৪। অবধার্থব্ৃত্বম্। ৫1 কর্মফল-দাতৃত্বলক্ষণম্!। 
ও। উতক্তঞ্চ শান্করভাষ্যে (ব্রঙ্গস্থ* ১৩1১৩) টিয়া হিউনাাযাত বাপগম্যন্তে 

স্দববীদাপোক্রবঙগিত্যাদি বর্শনাৎ,। : 



১৪ তত্ব-সন্দ্ভাঁয় 

বেদঃ। কিন্তু সর্ববজ্ঞেশ্বর-বচনত্বেনাপর্ববজ্ঞজীবৈহুরিহত্বাৎ তৎপ্রভাব- 
লব্ষ-প্রত্যক্ষ-বিশেষবন্তিরেব সর্বত্র তদনুভবে শক্যতে ? ন তু তার্কিকৈঃ। 

তছুক্তং পুরুযোত্তমতন্ত্রে”- 

“শান্ত্রার্থযুক্তোহনুভবঃ প্রমাঁণং তৃত্তমং মতম্ । 
অনুমাগ্য! ন স্বতন্ত্রাঃ প্রমাণ-পদবীং যযুঃ ॥৮ 

ইতি । তখৈব মতং ব্রহ্ষসূত্রকারৈঃ )-- 
-__“তর্কীপ্রতিষ্ঠানাৎ [ ব্রহ্ষসূ ২১১১], শ্রুতেম্ত শব্দমূলত্বাৎ |” 

[ব্রদ্ষাসূ' ২১২৭ ] ইত্যাদদ ; তথাচ শ্রুতিঃ,__ 
“নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়! প্রোক্তাহন্যেনৈব স্জ্ঞানায় প্রেষ্ঠ” 

| কঠ, ২৯] 'নীহারেণতপ্রাৰৃতা জক্গ্যা ৮৮-[ খগ্ ১০ম, ৮৩ নু ৯] 

১। শ্রীভাগবতীয় ১ম স্ষন্ধীয় ২১ অধ্যায়ে বিংশঙ্লোকে শ্রীধরম্থামিটাকাধূত| চ, 
তদ্যথা,__“ন তং বিদাথ য ইম! জজানান্তহ্য্া কমস্তরং বড়ূব, নীহারেণ প্রাবৃতা জঙ্প। চান্ুতৃপ 
উক্থশাসশ্চরস্তি' ইতি পূর্ণ খক্। 

অন্ত মন্তর্ত সায়ণভাব্যম্-_হে নর!ঃ বিশ্বকর্মাণং ন বিদাথ ন জানীথ, য ইমেমানি তানি 
জান উৎপাদিতবান। 'দেবদভো২হং যজ্ঞদতোইহমিতি বরমাত্মানং বিশ্বকর্মাণং জানীম 

ইতি যছুচ্তে তদদৎ। ন ৃহ্ংপ্রত্যয়গম্যং জীবরূপং বিশ্বকর্মণঃ পরমেশ্বরন্ত তত্বং ; কিন্ত 
যুক্ম(কমহুং প্রত্যয়গম্যানাং জীবানামস্তরমন্তদহংগ্রতায়গম্যাদতিরিক্তং সর্ববেদাস্তবেস্তমীশ্বরতত্বং 
বডৃব,_-তৰতি,_বিদ্ততে। 'জীবরূপবত্তদূপি কুতো ন বিদ্ব” ইতি চেৎ শ্রায়তাম্._-নীহারেণ 
গ্রাবৃত। বুঝ্ং নীহারসদৃশেনাজানেনাচ্ছিনাঃ, অতো! নজানীথ। যথা নীহারে! নাত্যন্তমসং- 

ৃষ্টেরাবরকত্বাৎ নাত্যত্তং সৎ কাষ্ঠপাষাণাদিবং সংবোদ্ধমযোগ্যত্বাৎ এবং অজ্ঞানমপি নাত্যন্ত- 

মসদীশ্বরতত্থুবর্কত্বাৎ নাপি সন্থোধমাত্রনিবত্াত্বাৎ। ঈদৃশেনাজানেন সর্বে জীবাঃ প্রাবৃতাঃ। 

ন কেবলং প্রাবৃতত্বং কিন্তু জল্ল্যা চ--দেবোহহং মনুস্তোধ্হং ইত্যান্তনৃতজন্লনেন প্রাবৃতাঃ । 

কিঞ্চ অন্থতৃপঃ--কেনাপু!পায়েন অহুন্ গ্রাণান্ স্তপ্যন্তঃ| উদরস্তরা ইত্যর্থঃ | ন তু পারমেশ্বরং 
তত্বং বিচারিতবস্তঃ। ন কেবলমিহলোকভোগমাত্রতৃপ্ত। উক্ধশাসে! নানাবিধেষু বজেযুক্থং 
গ্রউগনিক্কৈবল্যাদিকং শংসম্তশ্চরস্তি পৃথিব্যাং বর্ধস্তে। কেবলনৈহিকামুন্সিকভোগপরা 
বর্তধ্বেংতে। বিশ্বকর্মাণং দ্বেবং ন জানীথেতার্থঃ | 

অন্ত ব্যাখ্যা! বখ। দীপিকা-দীপনে--“তথাচ কর্ণমজড়ানাং অজদ্বে গ্রমাণং ক্রতিঃ-তং ঈশ্বরং 
যুব মবিদ্বাখ ন বেখ। বঃ ঈশ্বর ইখা গ্রজাঃ গজান জনযাধাস। অন্তং দেহাদি অস্তরং 
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ইত্যাদ্যাঃ জল্প-প্রবৃত্বাস্তার্কিকা ইতি শ্রতিপদার্থঃ। অতএব বরাহ- 
পুরাণং,_- 

“সর্বত্র শক্যতে কর্ভ মাঁগমং হি বিম্বানুমা । 
তম্মান্ন সা শক্তিমতী বিনাঁগমমুদীক্ষিতুম্ ॥৮--ইতি। 

অদ্বৈতবাদিভিশ্চোক্তং,-_- 
দ্যত্বেনাপাদিতোহপ্যর্ঘঃ কুশলৈরমুমাতৃভিঃ | 
অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যঘৈবোপপাগ্ভতে ॥৮ ইতি । 

[ বাক্যপদীয়ে ১ম কাণ্ড, ৩৪ শ্লোকঃ ] 

অদ্বৈতশীরীরকেইপি (ক্রহ্ষাসূ" ভাঃ ২।১1১১)--ন চ শক্যন্তে অতীতা- 
নাগত-বর্তমানাস্তার্কিকা একন্মিন দেশে কালে সমাহর্তং যেন তম্মতি- 
রেকার্থবিষয়া মম্যঙমতিরিতি স্তাৎ। বোদস্ত চ নিত্যত্বে জ্ঞানোৎপত্তি- 
হেতৃত্বেচ সতি ব্যবস্থিত-বিষয়ার্থত্বোপপত্তেঃ | তজ্জনিতম্য জ্ঞানস্য চ 
সম্যকৃত্বমতীতানাগত-বর্তমানৈঃ সর্ব্বরপি তার্কিকৈরপঞ্্রোতুমশক্যঃ 
ইতি।  . ূ 

যদ্বাগমে কচিতর্কেণ রোধন! দৃশ্ঠতে তত্তত্রৈব শোভনং আগম-রূপত্বাৎ 
বাধক-সৌকর্ধ্যার্থমাত্রোদ্দিউ-তর্কত্বাৎ ; যদি চ যত্তর্কেন সিদ্ধ্তি তদের 
বেদ-বচনং প্রমাণমিতি স্যাঁৎ, তদা তর্ক এবাস্তাং, কিং বেদেনেতি ?. 

বৈদিকম্মন্া অপি তে বাহ্াা৷ এবেত্যয়মভিপ্রায়ঃ সর্ববজ্রৈব; অতএব তেষাং 
শৃগালত্বমেব গতি*রিত্যুক্তং ভারতে ( মহাঁভা” শান্তি, ১৮০।৪৭--3৯) 

যত “শ্রোতব্য মন্তব্য” ইত্যাদিযু মননং নাম তর্কোহঙ্গীকূতঃ তত্রৈব- 
মেবমুক্তং, যথা কুম্মপুরাণে”_- 

“পুর্ববাপরাবিরোধেন কোহহ্বর্থোভিমতে। ভবে । 
ইত্যাগ্যমুহনং তর্কঃ শুক্ষ-তর্কঞ্চ বর্জয়েৎ ॥৮--ইতি 

এ 

ব্যবধারকং নীহারেণ তত্,ল্যেনাজ্ঞানেন জল্লযা জল্পো৷ বাদস্তৎ্রবৃত্ান্তার্কিকা ইত্যর্থঃ উক্থশাসঃ 
কর্দোপদেশকা; চরস্তি, সংসারে ভ্রমস্তি*। 

৯। প্রাভাকরাঃ 



১৬ তত্ব-সন্দস্ভীয় 

অথৈবং সর্কেষাং বেদ-বাঁক্যানাং প্রামাণ্য এব স্থিতে কেচিদেবমাছঃ, 
-_-কার্ধ্য এবারে বেদস্ত প্রামাণ্যেন সিদ্ধিঃ, তত্রৈবঃ 
শর্তি-তাৎপধ্যয়োরবধারিতত্বাৎ । তত্র শক্তির্ধথা, 

“উত্তম-বৃদ্ধেন মধ্যমবৃদ্ধমুদ্দিশ্য গামানয়েত্যুক্তে তং গবানয়ন গ্রবৃত্তমুপলভ্য 
বালম্য বচসঃ সাক্সাদিমৎপিগানয়নমর্থ ইতি প্রতিপদ্তে ।২ 

“অনভ্তরং গাং চাঁরয়” অশ্বমানয়”ইত্যাদাবাঁবা-পোদাপাভ্যাং গোঁশবস্থ 
সাক্সাদিমানর্থমানয়নশব্দদ্য চাহরণমিতি সঙ্কেতমবধারয়তি” সাহিত্য" 

দর্পণমৃ, ২১১ ] ততঃ প্রথম এব কার্ধ্যান্বিত এব প্ররৃতেম্তত্রৈব শক্তি- 
গ্রহঃ। তথা চ তাৎপর্য্যমপি তত্ত্ব ভবেৎ। 

তত্রোচ্যতে,--সিদ্ধে শক্ত্যভাঁবঃ কুতঃ ? কিং সঙ্গতিগ্রাহকব্যবহাঁরম্তয 

সিদ্ধেরভাবাৎ, তত্রাপিঃ কার্ধ্য-সংসর্িত্বাদ্ব৷ ? 
নাদ্যঃ--পুত্রস্তে জাত ইত্যাদি বাক্যজন্যস্য পিত্রাদিশ্রোতৃব্যবহার- 

মুখ-বিকাশাদের্দর্শনাৎ । নাঁপি দ্বিতীয়ঃ---কার্য্যসংসর্গিত্বস্য পুত্রজম্মাদা- 

বভাবাৎ।. ন চাত্রাপি তং পশ্যেত্যাদিকং কার্ধ্যং কল্গ্যং তৎ্কল্পকা- 

ভাবাৎ। প্রাথমিক-কার্ধ্যান্িত-শক্তি-গ্রহান্ুপপত্তিরেব তৎকক্সিকেতি 
চেৎ?--ন; কার্যাঘ্িতে বাঁক্যে শক্তি“গ্রহাসিদ্ধেঃ কাধ্যপদ এব কার্ধ্যান্ি- 
তত্বাভাবেন ব্যভিচারাৎ, যোগ্যেতরাদ্বিতত্ব-মাত্রেণ সংগতি-গ্রহোৌপপতো 

বিশেষণ-বৈয়র্ধ্যাচ্চ। ন চ কার্যে কার্ধ্যান্তরান্বিতত্বমস্তীতি বাচ্যং 

১। ক্রিয়ান্বিতবেদে । 

২। যথা মহাভারতে শাস্তিপর্ব্ে ১৮* অধ্যায়ে শৃগাল-কশ্তপ-সংবাদে,_ 

অহমাসং পঞঙ্ডিতকো হেতুকো বেদনিন্দকঃ। 

আত্বীক্ষিকীং তর্কবিভাং অনুরক্তো নিরর্ধিকাম্॥ 

হেতুবাদান্ প্রবদিতা৷ বক্ত! সংসংন্থ হেতুমৎ। 
আক্রোষ্টা চাভিবক্ত! চ ব্রহ্ধবাকোষু চ ছিজান্॥ 
নাস্তিকঃ সর্বশঙ্কী চ মুর্খঃ পণ্ডিতমানিকঃ। 

তত্তেয়ং ফল-নিবৃ্ভিঃ শৃগালত্বং মম ধিজ ॥ 

মহাঁভা* শাস্তি*--১৮* অধ্যায়, ৪৭--৪৯ শ্লৌকাঃ। 
৩। আঁবাপ-উদ্ধাপাত্যাং-_চারণানয়নাভ্যাম্। ৪। অর্থসন্বন্ধাৎ। 

শবশক্তি-বিচারঃ 
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ত'শ্বিতত্বাযোগাঁৎ, অনবস্থাপতেশ্চ। নচ কার্ধ্যান্থিতত্ব এব প্রাথগ্রিক- 

শক্তি-গ্রহ-নিয়মঃ । সিদ্ধনির্দেশেহপিং ধালক-ব্যুৎপতিদৃশ্যতে, ইদং 
বস্ত্রমিত্যাদে! | তস্মাৎ সিদ্ধে সিদ্ধায়াং শভে। দুষ্টে চ শ্রোতৃ-প্রতীতি- 
বিরোধাভাবে বক্ত স্তাৎপর্য্যমপি তত্র সেৎস্যতীতি দিদ্ধবনি্দিষ্টানামুপ- 
নিষদাদীনামপি স্বার্থে প্রামাণ্যমন্ত্যেব | 

তছুক্তং--তসম্মান্মন্ত্রার্বাদয়োরম্য'পরত্বেহপি স্বার্থে প্রামাণ্য 
ভবত্যেব। তদ্যদি স্বরনত এব নিশ্রতিবন্ধমবধারিত-রূপমনধিগণ্ত- 
বিষয়ঞ্চ বিজ্ঞানমু্ডপদ্যতে শব্বাৎ তদস্তরেণাপি তাৎপর্ধ্যং তস্য প্রামাণ্যং 

কিং নস্যাৎ? তৎ সংগান-বিগানয়োঃ' পুনরনুবাঁদ-গুণবাদত্বে উপনিধদাং 
পুনরনন্যশেষত্থাদপাস্ত-সমস্তানর্থমনস্তানন্দৈকরসমনধিগতমাত্মতত্বং গম- 
যস্তীনাং প্রমাণাস্তরবিরোধেহপি তন্যৈ'বাভানীকরণেন চ স্বার্থ এব 
প্রামাণ্যমিতি ৷ 

তদ্দেবং সর্বন্মি্নপি বেদাত্মকে সর্বস্বার্থং প্রতিত্প্রামাণ্যমুপলবে স 
কথমর্থং প্রসূত ইতি বিব্রিয়তে )--তত্ত বর্ণানীমাশুবিনাশিত্বান্নার্থং জনয়িতুং 

শক্তিঃ সম্ভবতি। ততশ্চ পূর্বব-পূর্ববাঙ্ষর-জদ্বা- 
ংস্কারবদভ্ত্যাক্ষরস্যৈবার্থ-প্রত্যায়কত্বং মন্যস্তে। 

তে চ সংস্কারাঃ কা্য-মাত্রপ্রত্যায়িতাঃ অপ্রত্যক্ষত্বাৎ সংক্কার-কাধ্যস্য 
স্মরণন্য ক্রমবর্তিত্বাৎ সমুদায়প্রত্যয়াভী বান্নাস্ত্যবর্ণস্যাপ্যর্থপ্রত্যায়কত্বমিত্য- 
ভিপ্রেত্যাপরে তু স্ফোটমেব ত্প্রত্যায়কমাছঃ--“ম চ বর্ণানা- 
মনেকত্বেনৈকপ্রত্যয়ানুপপত্েরেকৈক-বর্ণ প্রত্যয়াহিতসংক্কার-বীজেহস্ত্য- 
বর্ণ-প্রত্যয়জনিতপরিপাকে প্রত্যয়িনি একপ্রত্যয়বিষয়তয়। ঝটিতি প্রত্যব- 
তাতে ।” [[ব্রহ্মসু ১/৩।২৮ সুত্রীয় শঙ্করভাষ্যে ] 

অতএব স্ফোটরূপত্বাদ্েদস্য নিত্যত্বাৎ তস্য প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়- 
স্স্পা প্জ 

স্ফোটবাদঃ 

১। কার্য্যান্থিতত্বম্। _ ২। ক্রিয়াহিত-ব্যতিরিক্রসিদ্ধপদমার্রেইপি। 

৩। কর্দাগাত্েইপি। ৪6 সংগতি-বিরদ্ধয়োঃ। 

€। বিরুদ্ধস্যোব লৌকিক-প্রমাপন্ত | ৬। বেোখীকিঃ শঃ। 

ছ) 



১৮ তত্ব-সন্্ভায় 

মানত্বাৎ। বেদাস্তিনস্ত “বর্ণ এব তু শব্দ ইতি ভগবানুপবর্ধ* ইত্যেতং 
ম্যায়মনুস্যত্য «দ্বিগো শব্দহয়মুচ্চারিতঃ১--ন তু দে! গৌশব্াবিত্যেক- 
তৈব সর্ব্ৈঃ প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ বর্ণাক্কানামেব শব্দানাং নিত্যত্ব- 
মঙ্গীকৃত্য তে চ বর্ণাঃ পিগীলিকা-পংক্তিব ক্রুমাস্থনুগৃহীতার্ধ বিশেষ- 
সংবদ্ধাঃ সম্তভঃ ন্বব্যবহারেহপ্যেকৈক-বর্ণগ্রহণাস্তরং সমস্ত-বর্ণ-প্রত্যয়- 
দর্শি্যাং বুদ্ধো৷ তাদৃশমেব প্রত্যবভাদমানাস্তং তমর্থমব্যভিচারেণ 
প্রত্যায়য়িষ্যস্তীত্যতো। বর্ণবাদিনাং লঘীয়পী কল্পন। স্যাৎ; স্ফোটবাদিনাং 

তু দৃষ্টহানিরদৃষ্টকল্পন। চ; তথ! বর্ণাশ্চেমে ক্রমেণ গৃহামাঁণাঃ স্ফোটং 
ব্যগ্জয়স্তি, স ন্ফোটোহর্থং ব্যনক্তীতি গররীয়মী কল্পন। দ্যাদ্দিতি মন্যন্তে | 

তদেবং বর্ণরূপাণামেব বেদ-শব্দানাং নিত্যত্বমর্থপ্রত্যায় কত্বং চাঙ্গী- 
কৃতম্। 

তত্র মুখ্যা লক্ষণা-গুণভেদেন ত্রিধা শব্দ-বৃত্তিঃ | মুখ্যাপি রুঢুযোগ- 

ভেদেন ছিধা, বটিস্বরূপেণ জাত্যা গুণেন বা 

নির্দেশার্থে বস্তুনি সংজ্ঞা-নংজ্ঞিসস্কেতেন প্রবর্ততে-_ 
যথা, ডিখঃ গৌঃ শুরুঃ | | 

লক্ষণ1--"তেনৈব সংকেতেনাভিহিতার্থন্বন্ষিনী,) যথা--গঙ্গায়াং 
ঘোষঃ। ইয়ং পুনস্ত্ধা--অজহৎস্বাঁর্ধা, জহৎস্বার্থা, জহদজহতস্বার্থা ৮, 

যথা শ্বেতে। ধাঁবতি, গঙ্গায়াং ঘোঁধঃ, সোহয়ং দেবদত্ত ইতি । 

শব্ব-বৃত্তি-বিচারঃ 

১। অর্থবিশেষসন্বন্বত্বেনৈব। ৃ 
২। বিশেষে জ্ঞাতব্যশ্চেৎ ঙ্গনুত্রীয়-শান্করভাষ্যং দরষ্টবাম্ [১ পা, ৩ অ, ২৮ হু] 

৩। (ক) অজহৎম্থার্থ--ন জহতি পদ্দানি স্বার্থ বস্তাং স অভহংস্থার্থ|। 
( বৈয়াকরণভূষণসারে ) 

লক্ষযতাবচ্ছেদকরূপেগ লক্ষ্যশক্যোভয়বোধিক, বখা-_.“কাকেতো। দধি রক্ষতাম্* ইত্যতর 
কাক-প্স্য দধুুপঘাতকে লক্ষণা ।--( স্তারবোধিনী )। তত্র দধ্যুপঘাতকেত্যো। দবিরক্ষণে 
ভাৎপব্যন্। 

(খ) জহৎগ্থার্থা--জহতি পানি স্বার্থ, বন্তাং স জহংন্থার্থা” (বৈঃ ভূঃ স।) 
“বর বাচ্যার্ঘভাবরভাবন্তজ জহতী* ( তর্কদীপিক! ) 



ঈর্ববসম্াদিনী ১৯ 

্ররামানুজাদিভিত্বম্ত্যা ন মন্যতে, তত, তদৃগ্রস্থেঘ্বেবান্বেউব্যম্।* 

£ ইতি পদে তৎকালানুভূত উচ্যতে । “অয়ম্ ইতি ইদানীমনু- 
ভূয়মান উচ্যতে। অত্র ছয়োরম্বয়ে বিরোধ এব নাস্তি কথং লক্ষণ 

রা সংক্ষেপঃ। গোৌঁণী চাভিহিতার্থলক্ষিতগুণযুক্তে তৎসদৃশে 

থা,--সিংহে!। দেবদতঃ | যথাহুঃ -- 

“অভিধেয়াবিনাভূত প্রবৃত্তি ক্ষণেষ্যতে | 

লক্ষ্যমাণ-গুণৈর্বোগাদ্ব তিরিষটা তু গৌণতা” ॥ ইতি। 
[ তন্ত্রবার্তিকে ১81২২ ]ণ" 

ইহ লক্ষণ! চ রূটিং প্রয়োজনথশপেক্ষ্যেব ভবতি। ূ্ 

আগ্ভে যথা, লক্ষ্যমাণঃ কলিঙ্গঃ সাহদিকঃ; অস্তে,--গঙ্গায়াং 
ঘোষঃ।-_অত্র তটস্থশীতলত্পাবনত্বাদেব্বোধনং প্রয়োজনম্। গোঁনী তু 

“্জহংস্বার্থ। চ তত্ৈব যঞ্জ বূঢ়ি-বিরোধিনী" (ভ্তাযসিদ্ধান্তমঞ্জরী ) 

'জাক্ষ্য তা বচ্ছেদ করূপেণ লক্ষ্যমাত্রবোধ গ্রযোজিক।” (স্তায়বোধিনী ) 
ৃষ্টান্তে। বখ।-_নধণঃ ক্রোশস্তীতি বাচ্যার্থস্য ক্রোশন-কর্তৃতবস্য ম্চেযু অবরাসস্তবাৎ মঞ্চপদং 

মঞ্্বপুরুষে লাক্ষণিকমিভি ( নীলকঠঃ ) 

মায়াবাদিনস্ত-_শক্যার্থমন্তর্তাব্য যত্তার্থস্তরন্ত প্রতীতিস্তত জহরক্ষণা । দৃষ্টান্তে। বখ|-.. 

“বিষং ভুঙ্ষ” অত্র স্বার্থং বিছা শত্রগৃহে ভোঙননিবৃত্তিলক্ষ্যতে ( বেদান্তপরিভাষ! ) 

শাব্িকাস্ত “শক্যার্থপরিত্যাগেনেতরাথলক্ষণা” ( লঘুমঞ্জুপত্রম্ ) 

(গ) জহদজহৎস্বার্থা-_-যজ বাচ্যৈকদেশত্যাগেনৈ কদেশাহর়স্তরর জহদজহতী লক্গণা--বথা। 
সোংয়ং দেবদত্তঃ (তঃ দীঃ)। সোহয়ং দেবদত্ত ইত্যাদৌ। ততাংশন্ত ইদ্গানীদসম্ভবাৎ হানম্। 
ইন্বস্তাংশস্য সম্ভবাদহানমিতি জহদজহল্লক্ষণ। নাচক্ষতে নৈয়ারিকাঃ। 

"অয়মাত্মা তত্বমসি শ্বেতকেতো” (ছাঃ উ) হত্যাদ। চ তৎপদবাচ্যে সর্বজদ্ধাদিবিশিষ্টে 

চৈতন্যে ত্বম্পদবাচ্যন্ত কিকিদ্জতাস্তঃকরপা দিবিশিষ্টসাতেদান্বয়োপপত্ত্য। উভয়ত্র বিশেষপাংশ- 

গন্ধিত্যাগঃ,-_মাঝাবাদিনাং সিদ্ধাস্তাভি প্রায়েণেদমুদ্ধাহরণন। কেচিনৈয়াকিকাত্ত * জহ্ংপ্বার্ধায়া- 
মিয়ং লক্ষগান্তর্ভবতীতি মাতিযিকেয়ং জহদজহংশ্বার্থ। লক্ষণালী কর্তব্য! ইতি মন্তত্তে। 

* দৃশুতে চ কাব্যপ্রকাশে ( দ্বিতীয়ক্লোকঃ )। 
1 শ্রভায্যে জিজাগাধিকরণে ৯৮ পৃ (মাাঞজ বেষ্ট ০০০০০ সোহয্বং 

দেব্দ্ত ইভাহাপি ন লক্দণ। ইত্যাদি অব্য । 



২ তত্ব-মন্দদ্ধীয় 
প্রয়োজনমেবাপেক্ষ্য যথা, গৌবাহিকা, অজ্ঞত্বস্াদ্াতিশয়-বোধনমত্র 
গ্রয়োজনমূ। 

যোগস্ত এতজ্রিবিধ-বৃতিপ্রতিপাদিতপদার্ঘয়োঃ প্রকৃতি-গ্রত্যয়াথয়ো- 
ধোঁগেন, যথা,স্পক্কজং, ওপগবঃ পাচকঃ | 

ব্যঞ্নাভিধ! চ বৃতিম ন্যতে যথা, গঙ্গায়াং ঘোষ ইতুযুক্তে তঙ্গিবাস- 
ভূতস্য তটস্থশীতলত্বপাবনত্বাদিকং গম্যমিত্যাদি। তছুক্তং-- | 

*শব্দবুদ্ধিকণ্মণাং বিরম্যব্যাপারাভাব” ইতি নয়েনাভিধা-লক্ষণ।- 
তাৎপর্ধ্যাখ্যাঙ তিস্থযু বৃতিষু স্বংস্বমর্থং বোধয়িত্বোপক্ষীণাহ্থ যয়াহন্যোহর্থে 

বোধ্যতে, সা শব্দপ্যার্থন্য প্রকৃতি-প্রত্যয়াদেশ্চ শক্তির্বপ্ীন-গমন-্ধ্বনন- 
প্রত্যায়ন-ভাবাভিপ্রায়াদি-ব্যপদেশবিষয়। ব্যঞ্জনা৷ নামেতি [সাহিত্যদর্পণে 

২ পরিচ্ছেদে ষোড়শ শ্লোকে! দ্রষ্টব্যঃ ] 
অধৈতাশ্চ বৃত্তয়ঃ পদ-বাক্যত্বমাঁপন্নেঘেব শব্দেযু তত্তদর্থং বোধয়িতু- 

মুদয়ন্তে।. তস্য পদত্বঞ্চ বিভক্তযর্থালিঙ্গনেন জায়তে ; তানি চ পুনব্াক্য- 
তাঁমাঁপদ্য বিশেষার্থং বোৌধয়ন্তি | | 

“বাক্যং স্যাদযোগ্যতাকাজ্ষাসতিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ |” 

[ সাহিত্যদর্পণে ২ প] 
«যোগ্যতা পদার্থানাং পরম্পরলম্বন্ধে বাধাভাবঃ) অন্যথ| বহন! 

সিঞ্চতীত্যপি বাক্যং স্যাৎ।” | সাহিত্যদর্পণে ২ প] 

“প্রজাপতিরাত্মনো। বপামুপাখিদৎ”--[ তৈঃ স* ২৫1১] ইত্যাদো 
তু তদ্বিধানম চিস্ত্যত্বপ্রভাবত্বাদযোগ্যতাহস্ত্যেব । 

“আকাঞ্জা প্রতীতি -পর্যযবসানবিরহঃ শ্রোতৃ-জিজ্ঞাসা-রূপঃ, অন্যথা, 

গৌরশ্বঃ পুরুষে! হ্তী'ত্যপি বাক্যং স্যাৎ।” | সাহিত্যদর্পণে ২ প] 
আসত্তিঃ বুদ্ধবিচ্ছেদঃ ;) অন্যথেদানীমুচ্রিতস্য দেবদত্ত পদস্যদিনা- 

স্তরোচ্চারিতেন গচ্ছতি পদেন সঙ্গতিঃ স্যাৎ।৮ [ সাহ্ত্যিদর্পণে ২ প] 

৯। বপয়া ( মেদেন ) আছতিঃ সম্পাদিতা। 

২ প্রত্যেকং বিশেষ্য-মাজনির্দেশাৎ। 



অর্রসন্থাদিনী ২১ 

“অন্রাকাঞ্ষাযোগাতয়োরধর্মত্বেইপি পদোচ্চয়ধর্মত্বমুপচারাৎ |” 
[ সাহিত্যদর্পণে ] 

তচ্চ বাক্যং মহাবাক্যান্থুগতৎ মহীবাক্য্চ--বাক্যসমুদায়ঃ-অস্যার্থ- 

৮ পত্রমোপসংহারািভিরেবাবধার্যযতে | তথাহি-- 
উপক্রমোপসংহারাবভ্যানোহপুর্ববত। ফলং। 

অর্থবাঁদোপপতী চ লিঙ্গং তাৎপর্ধ্য-নির্ণয়ে ॥% ইতি । 
উপক্রমৌপসংহারয়োরেকরূপত্বং, পৌনঃপুন্যং, অনধিগ্নমত্বংখ ফলং, 

প্রশংসা, যুক্কিমন্ত্রঞ্চেতি ফড়বিধানি তাঁৎপর্য্যলিঙ্গানি। এবমন্বয়ব্যতি- 

রেকাভ্যাং গতিসামান্যেনাপি মহাবাক্যার্থোহবগন্তব্যঃ | অত্র যুক্তিমত্তং 

নাম ন গুকতর্কানুগ্রহত্বং কিন্তু তচ্ছা»স্ত্রোদিতং কথঞ্চিৎ তৎসম্ভাবন।- 

মাত্রং লক্ষণং শান্তর বৈয়ধ্য-প্রসঙ্গাদেব। 
যত্র তু বাক্যাস্তরেণৈব বিরোধঃ স্যাত্তত্রে বলাবলত্বং বিবেচনীয়মূ, তচ্চ 

শান্্রগতং বচনশাতঞ্চ ) পূর্ববং যথা, 

' ঞ্ঞ্ৃতি-স্থৃতি-বিরোধে তু শ্রতিরেব বলীয়সী” ইত্যাদি। 

বচন-গতঞ্চ যথা--শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমখ্যানাং সমাবায়ে 

পারদৌর্ববল্যমর্ঘবিপ্রকর্ধীৎ” [মীমাংসাদর্শনমূ ৩।৩।১৪] ইত্যাদি, নিরুজ্ঞানি 

চৈতানি-- 

মহাবাক্যার্থাবগমোপায়ঃ | 

গ্ঞ্রচতিশ্চ শব্দঃ ক্ষমতা চ লিজম্ 

বাক্যং পদান্যেব তু সংহতানি । 

স! প্রক্রিয়া যৎ করণং সকাও্ষম্ 

স্থানং ক্রমো যোগবলং সমাখ্যা ॥” ইতি । 
তচ্চ বিরোধিত্বং পরোক্ষবাদাদিনিবন্ধনং চিন্তয়িত্বা ইতরবাক্যস্য বল- 

বহ্াক্যানুগতোত্র্শ্চন্তনীয়ঃ | 

ইদং প্রতিপাদ্যস্যাচিন্ত্যত্বে এব যুক্িদুরত্বং ্যাখ্যাতং-অচিন্তাঃ খলু 
সস 

* বদ্ষহৃতভাদ্যে (১১1৪৭ ) ভমম্মধ্ৰা চার্ধ্যৰতবৃহত্নংহিতা-বচনম্। 

১। তৎ_খুক্ধিমত্বম্। ২। প্রত্যরবৈশিষ্ট্যাৎ। 



২২ তত্ব-সন্দভাঁয় 

যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ” ইত্যাদি-দর্শনেন ; চিন্ত্যত্বে তু 
যুকিরপ্যবকাশং লভতে, চেল্লভতাঁং ন তত্রান্মীকমাগ্রহ ইতি সর্ববথ! 
বেদস্যৈব প্রামাণ্যং *। তছুক্তং শঙ্করশারীরকেইপি-_ 

“আগম-বলেন ত্রহ্গবাদী কারণাদি-স্বরূপং নিরূপয়তি নাবশ্টাং ত্য 
যথাদৃষ্টং সর্ববমভ্যুপগতং মন্তব্যমিতি 1” 

[ ব্রহ্ষসূত্রীয়শান্করভাষ্যমৃ--২।২।২৮ ] 
তদেবং বেদে নামালৌকিকঃ শব্স্তদ্য পরমং গ্রতিপান্ভং যঁদলোকি- 

কস্থাদচিস্তযমেব ভবিষ্যতি, তন্মিংস্বম্বেউব্যে তছুপক্রমাদিভিঃ সর্কেষামপুযু- 
পরি যছুপপদ্যতে তদেবোপাস্যমিতি। 

অখৈবং প্রমাণ-নির্ণয়ে স্থিতেহপি পুনরাশঙ্ক্যোত্বরপক্ষং দর্শয়তি-_ 
তত্র চ বেদশব্দস্যেতি [ ॥ ১২ ॥]। “সংপ্রতি” কলৌ, অগ্রচর- 

জপত্বেন ছুমেধস্ত্বেন “ছুষ্পারত্বাৎঃ | 
উপসংহরতি--“তদেবং বেদত্বং সিদ্ধ'মিতি [_ ১৬] অতএব দন্ৃত্য- 

নবকাশ-দোষ প্রসঙ্গঃ (্রহ্ষসু' ২১১] ইতি চেৎ ? 
«শা নান্বন্বত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাৎ। ইত্যনেন 

শ্যায়েনাপ্যন্তত্র স্বৃতিবৎ স্মৃত্যন্তরবিরোধ-দৃষত্বঞ্চ নাত্রাপততি। 
ননু, 'ন চ ম্মার্তমতদ্বন্্ীভিলাপাৎ” [ত্রহ্মসূ" ১২২০] ইত্যত্ত প্রধানং 

স্থৃত্যুক্তমেব ন চ শ্রোতমিতি প্রতিপাদয়ত শ্রীবাদরায়ণেন পুরাণানামপি 
প্রাধানিক-প্রক্রিয়ত্বাৎ স্মৃতিত্২ বোধ্যতে ? ন;--তত্র স্বতন্ত্র যৎং 

প্রাধানং তদেব নিষেধয়ত| তেন প্রধান-স্বাতন্ত্য-প্রতিপাদকং সাংখ্যদর্শনমেব 

স্বৃতিত্বেন মন্যাতে ৷ “তদধীনত্বাদর্থব” [ক্রন্ধসূ ১181৩] ইতি সৃত্রান্তরেণ 
হি পরমেশ্বরাধীনতয়া বিশ্রতমব্যাকৃতা দ্যপরপর্য্যায়ং মন্যতয়েব প্রধানং 

তথাচ পুরাণে দৃষ্উটমিতি» -ন স্মৃতিসাধারণ্যং তস্যেতি বেদত্বমেব স্থিতমূ। 
7... ৯ পরতাঙ্েপাহদিতয। বা বুপায়ো নবুধ্তে |... 

এবং বিদস্তি বেদেন তন্নাহেদন্ত বেদতা ॥ 

| (ইতি খগতাযো সায়নাচাধ্যঃ ) 

বেনগ্রামাণ্যোপসংহারঃ। 

১। অঙঘানস্য। 



সর্ধবসন্বাদিনী ২৩ 

ননু ব্রহ্ষসূত্রস্যাপি বেদীস্তভূতত্বং শ্রায়তে ইত্যাশঙ্ক্যাহ-_- 
[॥১৮॥] কিঞ্াত্যন্তেতি শ্রীভাগবত-স্বরূপ-জ্ঞানে প্রমাণাস্তর- 

মাহ [॥ ২৭ ॥] এবং ক্কান্দেতি | [0১৯] ঘত্র' ইত্যাদিক্ 
পদ্যং [ ক্বন্ধ, প্রভাসখ' ২3২৯] যথা মাৎস্যমের 

জ্ঞেয়মূ | সারস্বতস্যেতি ততকল্পমধ্যে যা! ভগবল্লীলাঃ 
তৎসন্বন্ধিনো! “যে নরাইমরা” [ক্বন্ধ-গ্রভাসখ" ২।৪০] ইতি বা কল্পাস্তর- 
তগ্ববৎ-কখ। তু তত্র প্রায়িকেবেত্যর্থঃ;) সা চ “পাম্মকক্পমথে শৃণু 
[ক্বন্ব-প্রভাখ' ২অঃ] [॥২০॥] ইত্যাদি যত্র বিশেষ-বাঁক্যং তত্রান্তাত্র কচি- 
দেবেতি জ্ঞেয়ম। অত্র প্রভাসখণ্ডে যদষ্টাদশ-পুরাণাবি9াবানস্তরমেব 
ভারতং প্রকাঁশিতমিতি .শ্রেয়তেক্* তৎ শ্রীভাগবত-বিরোধাৎ-_ 

[ ॥ ২১ ॥ ] “ভারতার্থ-বিনির্ণয় ইতি শ্রীভাগবত-মাহাত্ময-বিরোধাচ্চ। 
পূর্ববং কৃতমপি ভাঁরতং তৎপশ্চাজ্জনমেজয়াদিযু প্রচারিতমিত্যপেক্ষ্যৈব 
জ্রেয়ং--তদৈবং প্রমাণ-প্রকরণং ব্যাখ্যাতম্। 

অথ প্রমেয়-প্রকরণারস্তে [॥ ২৯ ॥)] “অথ নমস্ুবম্নেবেতি” সুক্র- 
স্থানীয়স্যাভাস-বাঁক্যস্ত বিষ়ন-স্থানীয়-শ্রীভাগবত-বাক্য-সমাপ্তাবঙ্কবিদ্যা- 
স্তদ্বাক্য-সঙ্গতি-গণনা-পরঠ স চ ক্রমসন্দর্ভান্ুকুলো ভবিষ্যতি, তত্র 
ব্যাখ্যাসমাপাবঙ্ক-বিন্যান-বিশেষস্যায়মর্থঃ | দ্বাদশস্কন্জধে দ্বাদশাধ্যায়ে 

শ্রীসৃত $-- 
[॥৩* ] ন্ভক্তিযৌগেন” [ শ্রীভাগ' ১1৭3] ইত্যাদি শৌনকং 

প্রতি নির্ধারয়তীতি চূর্ণিকাবাক্যস্ান্বয়াৎ এবমুত্তরভ্রাপি জ্বেয়মূ। 
তথ্যাখ্যা স্তে-্ 

[ ॥ ৩৫ ॥ ] তর্র্যেব যদেকং ইত্যাদিকং ( তত্ব-স* ) পরমাতমসন্দর্ডে 
বিবরণীয়মূ। অত্র শ্রীশুক-হাদয়-বিরোধশ্চৈবং যদি ভগবতোহপ্যবিগ্ঠাময়- 

শ্ীভাগবতম্ব রূপ-নির্ধ্রঃ | 

* অষ্টাদশ পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতী-নুতঃ। 
ভারতাখ্যানমকরোৎ বেদাঘৈরুপবৃংহিতম্ ॥ 

স্বন্-প্রভাসখ* ২ অঃ। ৪৯ শ্লোকঃ। 



২৪ তত্ব-সন্দর্ভায় 

মেব বৈভবং স্যাতদা! শ্রীশুকস্য তল্লীলারুষটত্বং ন স্যাঁদিতি মুলে চৈবমগ্রতো! 
ভগবগদন্দর্তে স্রষ্ঠ, বিচারয়িষ্যতি । 

[॥৬,॥1--“দর্গোইন্ত [ঘৃণা ইত্যাদি (ভ্রীভাগবত ১২৭৮) 
॥ ১৫॥ [॥৬০ ॥) অতঃ প্রায়শঃ সর্বেহ্থাঃ 
[যৃ"] ইতি তত্র মুখ্যস্থেন “সর্গো, দ্বিতীয়-তৃতীয়য়োঃ 

“বিসর্গ* ছিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থাদিযু। 
[ ॥ ৬১ ॥ ] কামাছ তি, [মূ] (শ্রীভাগবত ১২৭১৩) 
“জগৃহ্থঃ যক্গ-রক্ষাংসি রাত্রিং ক্ষুতূট, সমুস্তবাম”-- 

( শ্রীভাগবত ৩1২০।৪১) 
ইত্যাদি বাক্যতন্তৃতীয়েইপি, চোদনয়। “বৃতিস্ত” সগুমৈকাদশয়োবর্ণা- 

শ্রমাচার-কথনে “রক্ষা” সর্ধত্রৈব, মন্বস্তরমষ্টমাদিযু* “বংশো” “বংশানু- 
চরিতং' চতুর্থ-নবমাদিযু, “সংস্থা” একাদশ-দ্বাদশয়োঃ, “হেতু* শ্রীকপিল- 
দেবাদি-বাঁক্যতস্ৃতীয়ৈকাদশাদিযু, “আশ্রয়ো” দশমাদিযু জ্েয়ঃ। প্রলয়- 
লক্ষণমাহ--- 

[॥ ৬২॥ ] “নৈমিত্তিক£ ইতি (শ্রীভাগবত ১২।৭১৬) এধাঁং 
লক্ষণং দাঁদশে চতুর্থাধ্যায়েহনুসন্ধেয়ম্ । প্রলয়স্ত মন্বস্তরাস্তেইপি ভবতি, 

যথ! শ্রীবিষুতধর্ম্োত্তরে প্রথমকাণ্ডেও 

সর্গাদিবিচারঃ। 

বন্জ উবাচ--. 

“মন্বস্তরে পরিক্ষীণে যাদৃশী ছিজ জায়তে। 
সমবস্থা মহাভাগ ! তাদ্রশীং বক্ত,মর্সি ॥% 

মার্কগ্েয় উবাচ-_- 

'্মন্বস্তরে পরিক্ষীণে দেব মন্বম্তরেশ্বরাঃ | 
মহলে কমথাসাগ্ তিষ্ঠস্তি গতকল্মষাঁঃ ॥ 
মনুশ্চ সহ শক্রেণ দেবাশ্চ যছুনন্দন । 

বরক্মলোকং প্রপন্ঠান্তে পুনরাবৃতিছুল ভম্ ॥৮ 



র্বধসন্থাদিনী ্ 

খষয়শ্চ তথ! সপ্ত তত্র তিষ্ঠস্তি তে সব|। 
অধিকারং বিন! সর্ব সদৃশাঃ পরমেঠিনঃ ॥ 
ভূঁতলং সকলং বর্জ। তোয়-রূগী মহেশ্বরঃ। 
উন্দি-মাঁলী মহাঁবেগঃ সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ 
ভূলেকমাশ্রিতং সর্ববং তদা নশ্ঠযতি যাঁদব ! 
ন বিনশ্যন্তি রাজেন্দ্র ! বিশ্রুতাঃ কুলপর্ববতাঃ ॥ 

--মহেন্দ্র-মলয় ইত্যাদয়ঃ | 
“শেষং বিনশ্ঠাতি জগৎ স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যু । 

নৌতৃত্বা তু মহীদেবী তদা যছুকুলোস্তব ॥ 
ধারয়ত্যথ বীজানি সর্ববাণ্য বাবিশেষতঃ। 

আকর্ষতি তু তাঁং নাবং স্থানাৎ স্থানস্ত লীলয়! ॥ 
কর্ষমাণস্ত তাং নাবং দেবদেবং জগৎপতিম্। 

স্তবস্তি খষয়ঃ সর্বেধ দিব্যৈঃ কর্ম্মভিরচ্যুতমূ্॥ 
ৃর্ণমানস্তদা মৎস্তো জল-বেগোর্টি-সংকুলে। 
ঘুর্ণমানাস্ত তাং নাবং নয়ত্যমিত-বিক্রমঃ ॥ 
হিমাদ্রি-শিখরে নাঁবং বদ্ধা দেবে! জগৎপতিঃ। 
মতস্থত্দৃশ্থো। ভবতি তে চ তিষ্ঠত্তি তত্রগাঃ ॥ 
কৃত-তুল্যং তদ1 কালং তাবৎ প্রক্ষীলনং স্বৃতম্। 

আপঃ শমমথে। যাস্তি যথাপূর্ববং নরাধিপ ! 
খাষয়শ্চ মনুশ্চৈব সর্ববং কুর্ধবস্তি তে সদা ॥ 

মন্বস্তরান্তে জগতামবস্থা 

ময়োদিতা তে. যছ্বৃন্দ-নাঁথ 1 
অতঃপরং কিং তব কীর্তনীয়ং 
সমাসতস্তদ্বদ ভূমিপাল ॥৮--ইতি-। 

এবং র্ববমনবস্তরেষু সংহার--ইত্যাদি প্রকরণং শ্রীহরিবংশে তদীয়- 
টাকান্থ চ স্পউমেব । অতএব | পঞ্চম ্সতরান্তে শ্রীভাগবতেহপি 
প্রলয়ে। বর্ণ্যতে--- | 



২৬. তত্ব-সন্দর্ভীয় 

"চাক্ষুষে ত্বস্তরে প্রাণ্ডে প্রাকৃসর্গে কাল-বিপ্লতে । 
যঃ সসর্ভদ প্রজা ইঞ্টাঃ স দক্ষে। দৈব-চোদিতঃ ॥৮ 

( শ্রীভাগ, 81৩৪৯) 

ইত্যাদে। 
রূপং স জগৃহে মাঁৎস্যং চাক্ষুষান্তর-বিপ্লুবে | 
নাব্যারোপ্য মহীমধ্যামপাদ্বৈবস্বতং মনুম্ ॥৮ 

( শ্রীভাগ, ১৩1১৫). 
ইত্যাদে চ। 
তথা চ ভারত-তাণপর্ষে ভীমধ্বাচার্যাঃ- 

*সমন্বস্তর-প্রলয়ে মণ্স্য-রূপেণ বিগ্যামদাম্মনবে দেবদেব$**” 

[ ভারত-তাৎপর্য, ৩ অ, ৪৩ শ্লোঃ ] ইতি । 
দ্বাদশে শৌনক-বাঁক্যে-_- 

“মস বা অন্মতকুলোৎপন্নঃ কল্পেহম্মিন্ ভার্গবোতিমঃ | 

নৈবাধুনাপি ভূতানাং সংগ্লবঃ কোইপি জায়তে ॥” 

| (শ্রীভাগ, ১২৮৩) 
_ইত্যত্র তদস্বীকারস্ত কল্লান্ত-প্রলয়-বিষয় এব দ্যেন গ্রন্তমিদং 

জগৎ” (শ্রীভাগবত, ১২1৮২ ) ইত্যুক্তত্বাৎ মন্বস্তর-প্রলয়ে ভাবি-মন্বা দীনা- 
মপি স্থিতেশ্চ ; ষষ্ঠে তু গ্রলয়োহন্থম্মান্মন্বত্তরাদ্বিলক্ষণঃ) ভ্রেলোক্যস্যৈব 
মজ্জনাৎ ; তথ! চামে শ্রীমৎস্যদেবেনোক্তমৃ-- 

*ত্রিলোক্যাং লীয়মানায়াং সম্বর্তাস্তসি বৈ তদা। 
উপস্থাস্ততি নৌঃ কাচিছ্িশাল! ত্বাং ময়েরিতা ॥৮ 

[ জ্রীভাগ, ৮1২৪1৩৩ ] 
ইতি, এতদপেক্ষয়ৈব ; তত্র শ্রীশুকেনাপি “যোইসাবশ্মিন মহাকল্লে” 

[ শ্রীভাগ, ৮২৪১১ ] ইত্যুক্তম, _“কল্প”শব্দস্য প্রলয়-মান্র-বাঁচিত্বাৎ, 
মহচ্ছব্দস্য মম্বস্তরাস্তর প্রলয়াপেক্ষত্বাৎ--“সন্বর্তঃ প্রলয়; কল্পঃ ক্ষয়ঃ 

কল্লাস্ত ইত্যপি” ইত্যমরঃ। অতস্ত্রেলোক্য-মজ্জনছেতোরেব দৈনন্দিন-. 
প্রলয়বৎ ক্রহ্মাপি তদা! সত্য-যুগলমান-কালে প্রলয়ে শ্রীনারায়ণ* 
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নাভিকমলে বিশ্রাম্যতি, যত এব তত্র বিশ্রমণসাম্যাৎ যাবদ'ক্গী 
নিশা ইতি নিশাশব্দঃ প্রযুক্তঃ, তত্র চ ত্রেলোক্য-মজ্জনেহইপি কেধাঞ্চি- 
ন্দেবাসথরাদীনামসমাপ্ত-ভোগানাং স্থিতিস্তাং নাব্মালন্ব্যৈব যছুক্তং শ্রীমৎস্তা- 
দেবেনৈব সত্যব্রতং প্রতি--. 

গ্তং তাবদোষধীঃ সর্ব বীজান্যুচ্চাবচানি চ। 

সপ্তর্ষিভিঃ পরিবৃতঃ সর্বনত্বোপবৃংহিতঃ-॥৮ 

[ শ্রীভাগ, ৮২৪৩৪ ] 

ইতি, তন্মাৎ সিদ্ধে মন্বন্তর-প্রলয়ে তস্যাপি নৈমিতিকত্বাচ্চতু্উয়া- 
নতিরিক্তত্বং অন্যোহপ্যকন্মাৎ প্রলয়ঃ শ্রায়তে-_যথ স্বায়ন্তুব-মস্বস্তর 
স্ষ্ট্যারস্তে যথা! চ বষ্ঠমন্বস্তরমধ্যে গ্রাচেতস-দক্ষদৌহিত্র-হিরণ্যাক্ষ-বধে, 
উভয়োরৈক্যেন কথনস্ত লীল।-মাজাত্যেনৈব জ্ঞেয়ং যথ। পান্স-ব্রান্মকল্পয়োঃ 
কচিৎ কচিৎ সাস্কর্ধ্যং তদৎ। তম্মান্নিরোধঃ স্যাদনুশয়নমাত্মানমাত্মনঃ সহ 
শক্তিভিরিত্যে তল্লক্ষণমপুযুপলক্ষণমেব, নিত্যপ্রলয়েপি তদব্যাপ্তেঃ। 

সন্দর্ভমুপণংহরতি-_[৬২] উদ্দিষ্টঃ সম্বন্ধঃ ইতি সম্বন্ধিনঃ পরম- 

তত্বস্য দিউআাত্রমেব দর্শিতমিত্যর্থঃ, অত্র তস্য সন্বপ্ধিনঃ শীস্ত্র-বাচ্যত্থে 

ধড় বিধং লিঙ্গমপ্যুদাহৃতমেবেতি, ন পুনবিবৃতং ; তথ হি---“তন্ত্রোপক্রম+ 
ংহাঁরয়োরৈক্যং “বেগ্ং বাস্তবম্” অত্র বস্তিতি [ শ্রাভাগ, ১১1২] সর্বৰ- 

বেধীস্ত-সারম্ [শ্ীভাগ, ১২।১৩।১২] ইতি অভ্যাঁসঃ ) “অত্র সর্গ, [শ্রীভাগ, 
২১০১ ] ইতি অপূর্ববতা ; 'বদস্তি ততত্ববিদঃ-_[ জ্রীভাগ, ১২1১১ ] 

ইতি, অন্যৈরনধিগতত্বাৎ। 'অর্থবাদ'ফলঞ্চ “শিবদং তাপব্রয়োন্মূলনমূ” 
ইত্যনুদাহতমপ্যনুসন্ষেয়ম । “উপপত্তিঃ দশমস্য বিশুদ্ধযর্থমিতি। 

সন্দর্ভং সমাপয়তি “ইতী”তি, ৭বভজনং, দানং, বিশ্বে যে বৈষ্ণব" 
রাজাঃ তচ্ছে ঠা তেষাং সভান্থ যৎ সভাজনং সম্মাদনং তস্য ভাজনং 
পাত্রং, “অনুশাসন'মাজ্ঞা শিক্ষা রা তন্রপ। ঘা ভারতী তস্তা গর্ভরূপে 
তৎসম্ভূত ইত্যর্থঃ॥ 

. ইতি শ্্রীভাগবত-সন্দর্ভানুব্যাখ্যায়াং সর্ববসন্বাদিন্যাং 
তত্বসন্দর্তডো। নাম প্রথমঃ সন্দর্ভঃ ॥ 



শ্বীভগবৎসন্দর্ভস্য অনুব্যাখ্য। 
অথ প্রীভগবৎসন্দর্ভমারভতে | 

[॥১॥) “তৌ''*ইতি»__তোৌ” পূর্ববোজিরীত্য] প্রসিদ্ধ । 
[॥৩॥] “অথৈবম্ *** » ইতি, দত্তা” প্রকাশঃ । 

[॥১০॥] “**তন্মৈ স্বলোকং...” শ্রীভাঁগ, ২।৯।৯ ইত্যাদি ;--অন্র 
গুদ্ধসত্ব-বিচারে “দত্বং রজন্তম *** [ শ্রীভাগ, ১২৮৪৫] ইত্যাদি 

মার্কগেয়-বাঁক্যে কেচিদন্তথ। ব্যাচক্ষত ইত্যত্র প্রাহ*-_ 

প্ননু ব্র্ম-রুদ্রাবপি মম যুত্তা, অতো মামেব কিমত্যন্তমাদ্রিয়সে ? 
তত্রাহু "সত্ব”মিতি,_“যদপি” যদ্যপি তবৈব মায়াকৃতা এত 'লীলা*স্তয়ৈব 

প্বৃতা তথাপি য! পত্ব-ময়ী” সৈব ধপ্রশান্ত্যৈ' মোক্ষায়; তদের সদা- 
চারেণ দ্রেঢ়য়তি--“তম্মাঁ”দিতি,-তব ওুক্লাং “তনুং শ্রীনারায়ণাখ্যাং 
অথ *তাবকানা'ঞ্ শুর্লাং তনুং নরাখ্যাংং ঘয্ যন্মাৎ সাত্বতাঃ 

“সত্ব'মৈব 'পুরুষন্য ঈশ্বরস্য “রূপ'মুশস্তি? মন্তান্তে ন+ "ান্যৎ* রজস্তমস্চ, 
তত্র হেতুঃ--যত£” সত্বাৎ “লোকো? বৈকুগ্ঠাখ্যঃ লোকত্বে সত্যপ্যভয়ঞ 
ভোগত্বে সত্যপ্যাত্ব-স্থঞ্চণ* [ স্বামিটীকায়াঁং ] ইতি । 

তদ্তত্তেষামেব স্বারস্যাস্তরাঁদিন৷ ত্যজতি ভগবদিগ্রহমিতি | 

অথ শ্রীভগবদাবি9াবে দ্বিতীয়স্কন্ধ-প্রকরণপমাগডাবস্য বাক্যস্য চূর্ণি- 
কাতঃ প্রাগিদ্ং বিচার্্যং ;_-তত্রাদয়-বাদিন এবং বদস্তি-_ 

«সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদ-রহিতং জ্ঞানমেব পরং তত্বং ইতি 
-_বদভ্তি'**৮ [ শ্রীভাগ, ১২১১ ] | 
ইত্যাদ্দ' “অৰয়”-পদেন লভ্যতে ; তচ্চ “ভাব-সাঁধনং, তঙ্্যেব 
তস্যাঘ্বয়-পদ-বিশেষ-লব্ধেন সজাতীয়াদি-ভেদরাহিত্যেন অনস্তত্বং সত্য- 

তগবনবিগ্রহত্ে অন্বৈত- মপ্ুযুপপদ্ভতে ;) অন্যথ। “কারক*-সাঁধনে জ্ঞেয়-জ্ঞান- 
বাদিনঃ পূর্বপক্ষঃ  তৎসাধনৈঃ প্রবিভাগে সাস্তত্বমেব স্যাৎ) তথা “কর্তৃ- 

* অন্তর “অর্থান্তয় ইতি তদ্যথা” ইত্যধিকঃ পাঠো দৃওতে, তয় হুদজ তম্। 
1 “ননু" ইত্যারত্য নু খঞ্চ" পর্যাপ্তবাকৃকদদ্ং স্থামিটীকোছ্ছু তমিতি | 



সর্ধবসন্বাদিনী ২৯ 

সাধনে জ্ঞানস্য কর্তৃতয়৷ বিক্রিয়মাঁণস্য করণাদিসাঁধনে চ বাঁস্যাদিবজ্জড়তয়া 
প্রতিপন্নস্যাঁসত্যত্বমেব চ স্যাৎ। তম্মাৎ জ্ঞপ্তাববোধ-পর্য্যায়ং তৎ 

জ্ঞানং নাম তত্বং শক্তিমদিতি ন যুজ্যতে, "ম্বরূপভূতয়ৈব শক্ত যুজ্যতে” 
ইতি ঢেৎ--কাচিৎ স্বরূপশভিঃ ? সা চ কিং তদতিরিক্তাহনতিরিক্তা 

বাঃ আদ্যে কথং স্বরূপত্বং অন্ত্যে চ কথং শক্তিত্বমূ ? 
অথ সাধিতায়াঞ্চ ভেদেন স্বরূপশক্ঞয1ং তস্যাঃ কথং ফড়.গুণাত্মক-ভগ- 

ময়ত্বং যেন তন্তগবানিতি শব্দতে ? তস্য তত্বস্য জ্ঞানমাত্র-স্বরূপত্বাৎ 

সাপি জ্ঞানৈক-্বরূপৈব ভবিতুমর্থতি, ততশ্চ তদ্বিলাসস্য নানাত্বং ন 
সম্ভবতি; কথমপি নানাত্বে চ ঈশিতাদি-লক্ষণ-ক্রিয়াগুণত্বং তস্য ন 
যুজ্যত এব। 

কিঞ্চ নীল-পীতান্যাঁকারত্বং পরিচ্ছিন্নতৃঞ্চ তপ্য নিষিদ্ধমূ। সংগ্রতি তু 
তত্তদর্ণতাপরিচ্ছিন্ন-০তুর্ভূজাগ্ণাকারতা৷ চ কথমস্যাঙ্গীকৃতা ? অপি চ তৎ" 
পরিচ্ছদানাং দ্রব্য-বিশেষত্বাৎ, বৈকুণ্ঠস্য লোক-বিশেষত্বাৎ, তত্রত্য-জনা- 
নৃঞ্চ জীব-বিশেষত্বা২ কথং তদাদীনাং তাদৃশত্বম ?£--তদেবং তস্য 
তত্বস্য পুনরপি তত্তদবস্থা-্বীকারে হস্তিম্নানমিব সর্ববং জাতমূ। তম্মাদৃয। 

শক্তিঃ কাঁর্ধ্যান্থানুপপত্ত্যা প্রতীয়তে, সা তত্বাতত্বাভ্যামনির্ববচনীয়ত্বেন 
মিথ্যে, ন তু স্বরূপড়ূত। ; তম্ময়ঞ্চ ভগাদিকমত্রোপলক্ষণমেবেতি | জহ- 
দজহল্লক্ষণৈব তেনাঁঘয়-জ্ঞানেন ভগবতঃ সামানাধি করণ্যং যুক্তমিতি। 

শ্রীবৈষবাস্ত্েং বদন্তি--“ভাবস্বরূপস্তৈব তন্ত তত্বস্ত গলে-গৃহীত- 
ম্যায়েন স্বরূপ-শক্তিস্তাবদবশ্ামেব তৈরপ্যঙ্গীকার্ধ্যা) জগদাদি-কার্ধ্য- 
দর্শনেন তন্তা অবশ্থস্তাবাৎ কৈবল্যে চ দোষাপত্তেরিতি। তথা হি-- 

শক্তিননাম কার্য্যান্যথানুপপতিসিদ্ধো বস্তুনে! ধর্ম 
বিশেষঃ ) সা তু সর্বন্মিমপাদানে নিমিত্তে চ 

কারণে শ্বরূপভূতৈব মন্তব্য, কার্ধ্য-বিশেষোৎপত্তো৷ তৎকারণত্বেন বন্ত- 
বিশেষ-্বীকারানর্থক্য-প্রসঙ্গাৎ | বিবর্তেহপি রজতাদি-ন্, তীবধিষ্ঠানং 
শুজ্ঞাদিকমেবাঙ্গীক্রিয়তে, ন চাঙ্গারাদি; প্রস্ততেছপি ভ্রহ্গণ এব 
জগদধিষ্ঠানত্বং ন ত্বগ্তন্তেতি, তখৈব স্বরূপ-শক্তিত্বং বিদিতম্ । 

রামানুজীয় সিদ্ধাস্তঃ 



৩ শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভীয় 

কিঞ্চ জগন্রপে বিবর্তে ব্রহ্ধণঃ কিঞ্িৎকরত্বমস্তি নাস্তি বা? নাস্তি 

চে অজ্ঞানেনৈব বিবর্ততাং ; কিস্তৃদতিরিক্ত-তদঙ্গীকারেণ ? অস্তি চে 
আয়াত তম্ত জ্ঞানাশ্রয়স্ শুদ্ধস্তৈব শক্তিঃ। এবং 

| চাদ্বৈত-শারীরক-কৃতাপুযুক্তং--*শক্তিশ্চ কারণ- 
কার্ধ্য-নিয়মাতুক্ল্সযমানা, অন্যানতী কার্ধযং নিবচ্ছেৎ অনত্বাবিশেষাৎ 
অন্যত্বাবিশেষাচ্চ, তম্মাৎ কারণস্তাত্বভূতা শক্তিঃ, শজেশ্চাতবুভূতং 
কার্ধ্যমিতি ** | কিঞ্চ যন্ত্র চৈতন্যং তত্রৈবাজ্ঞানমিতি নিয়ম-দর্শনেন তৎ- 
সতাপি তু এবেতি পধ্যবগানাত্তন্তাঃ সম্ফোরকতালিঙ্গেন ম্বরূপ-শক্তি- 

রুপলভ্যতে | 
অতএব অথ কনম্মাছুচ্যতে “ক্রঙ্গ বৃূংহতি বৃংহয়তি” ইতি শ্রুতিশ্, 

“বৃহত্থাঘ্ংহণত্বাচ্চ যদ্ধ দ্ধ পরমং বিছুঃ” ইতি বিষ্ুপুরাণং চ বৃহত্তেন 
শক্তিমত্বং দর্শয়তি । তৎসন্নিধান-বলেনৈব তখাঁতথাভাবেহন্যেষামঙ্গী- 
কৃতেহপি শক্তিরেব পর্য্যবস্যতীতি । তখৈব ব্যাখ্যাতযৃ__ 

শ্তি-বাদ-স্থাপনম্ 

* উত্তরমীমাংসায়াং ২অ, ১পা, ১৮ হুত্রভাষ্যে ( 'যুক্তেঃ শব্দাস্তরাচ্চেতি সুত্রভাষ্যে ) 

পাঠান্তরো। দৃষ্তাতে । তদ্যথ। / 

পৃক্কিশ্চ 'কারণন্ত 'কার্য্যনিয়মার্থ।” কল্পযমান! নান্তাংনতী বা! কার্ধ্যং নিষচ্ছেৎ।” 

ব্যাখ্যানমন্ত-_-১। কার্য্কারণাভ্যামস্ত। কার্য্যবদমতী বা শক্তিন কাধ্যনিয়ামিকা ; ধন্ 

কন্তচিদন্ভন্ড নরশৃন্ত বা নিয়ামকত্ব প্রসঙগাদাআসব্বয়োঃ শক্তাবন্তত্র চাবিশেষাৎ। তল্মাৎ 
কারণাত্মন! লীনং কার্য্যমেবাভিব্যক্িনিয়ামকতয়া শক্তিরিত্যেষ্টব্ম্। ততঃ সংকার্ধ্যসিদ্ধি- 
রিত্যর্থঃ।--ইতি রত্বগ্রভা। 

২। “অভিশয়ো হি ধর্ম নাপত্যতিশয়ঃ সতিকার্য্যে ভবিতুমর্থতীতি। নতু কার্ধ্য- 

উাতিশয়ো নিয়মহেতু রপিতু কারণন্ত শক্তিভেদঃ স চাসতাপি কার্ষেয কারণন্ত সন্বাৎ সন্নে- 

বেত্যত আহ--শক্কিশ্চেতি,-_নান্ড। কার্য্যকারগাত্যাং, নাপ্যসতী-কার্ধ্যাত্মনেতি যোজন1।--- 
ভামভীব্যাখ্য। | 
. ৩। কারণূন্ত হি ধর্মঃ "শক্তি'রতিশয়'প্িত| নিয়ামকত্বেনেষ্টা কার্ধ্যকারণাত্যাঃন্তা 
কধ্যাত্মবন! চাঁদতী কার্ধ্যং ন নিষচ্ছেদিতি। অত্র হেতুমাহ--অসন্বেতি কার্য্যাত্মনা শক্েরসন্তে 
তখৈবানিয়ামুকত্বমমত্থক্তোভয়তুল্যত্বাৎ। দ্বাভ্যামন্তত্থে চ তন্ডা ন নিয়ামকতম্। তয়োরিবান্তোন্তং 

শত্তেম্তাত্যা মন্ততততেটতবাদিত্যর্থ)। শেরসব্ধেত্তত্বে চ নিয়ামকত্বসস্তবে কলিতমাহেত্যাদি। 
আনন্মগিরীয়ব্যাখ্যা। 



সর্ববসন্থাদিনী ৩২ 

প্প্রবৃতেশ্চেত্যপ্রাদৈতশারীরক-কৃতাপি--পনমু দেহাদি-সংযুজ্ঞস্যাপি 
আত্মনে। বিজ্ঞান-রূপ-ব্যতিরেকেণ প্রবৃত্ত নুপপত্তেরনুপপক্নং প্রবর্তকত্ব- 

মিতি চেৎ 1-ন; অয়স্কাস্তাদিবদ্রেপাদিবচ্চ প্ররৃত্তি-রহিতস্যাপি প্রবর্তক- 
ত্বোপপতেঃ” ইতি ।% 

. নু যেন জগত্রপেশ কার্ধ্যেণ যদজ্ঞাঁনমগগীক্রিয়তে বস্ততস্তয়োর্থ য়ো- 
রপ্যসত্াত্তত্প্রবর্তকাদি-লক্ষিত শক্তিরপি ব্রঙ্গণে। নাঁস্ত্যেবেতি চে ৫. 
ন,--তথ! চ মতি জগজ্জনম্মাদিলক্ষিতস্য তস্যাপ্যসত্বপ্রসঙ্গঃ । নতি চ 

তন্থি্জ্ঞানতৎকার্ধ্যাতিরিস্তত্বেন স্বরূপ-ভূতায়াস্তথা স্থিতিছুর্ণিবাঁরৈব 
বিরোধিনোহসত্বাৎ । নহি সবিতৃপ্রকাশঃ প্রকাশ্টনাশে নস্টতি ; 
সবিতৈব তিষ্ঠতীতি যুক্তং, তথাহর্ঘ-কুকুট*বছুপহাস্যং চেদং স্যার্দিতি। 

তছুক্তমদৈতশারীরকে--"অদত্যপি কর্্মণি “সবিতা প্রকাশত্” ইতি 
কর্তৃত্বব্যপদেশদর্শনাদেব। সত্যপি জ্ঞান-কর্ণি ব্রল্ষণঃ “_তদৈক্ষত--” 
ইতি প্কর্তৃত্ব-ব্যপদেশোপপত্ের্ন দৃষ্টান্ত-বৈষম্যম্ ইতি 1-ক্রন্ম-সু" ১১1৫ 
শাং ভাঃ ] তথা. তদীয়-সহত্রনামভাষ্যে--“ত্বরূপ-সাঁমর্ঘ্যেন ন চ্যুতো। ন্ 

চ্যবতে ন চ্যবিষ্যত, ইত্যঙ্্যতঃ”-_শাশ্বতং শিবমচ্যুত'মিতি শ্রুতেরিতি। 
তল্মাঘস্তনঃ শক্তিঃ কাধ্য-পূর্বেবোত্তরকালেইপি মন্ত্রাদেরিবাস্ত্যেব, 

কার্য্য-কালং প্রাপ্য তু ব্যজীভবতীত্যেব বিশেষঃ-_-তদ্ব,ক্ধণোহপি 
ভবিষ্যতি। 

এবমদৈতশারীরকেহপুযক্তং---“বিষয়-ভাঁবাদিয়মচেতয়মানতা,_ন 
চৈতন্তাভাবাদিতি” । 

কিঞ্চ শক্তেরপুযুৎপত্তিনাশাভ্যুপগমে কাধ্যত্বমেব নস্যাৎ নতু কারণত্বমূ। 
ততন্তস্যাঃ স্বরূপহানিশ্চ। 

কি জ্ঞানবদাশ্রয়জ্ঞানং সম্ভবতি ন জ্ঞানমাত্রাশ্রয়মিতি | তেনৈবা- 

* * পননু তব? দেহাদিসংযুক্তল্তাপ্যাত্মনো বিজ্ঞানং ব্বরূপণমাক্র“ব্যতিরেকেণ প্রবৃত্যন্ধপ- 

পত্তেরুপপন্মধিত্যাদি |” [ ব্রন্ধহুত্রে ২২।২ শান্করভাস্তম্ ] ৃ 

১। অর্ধকুকুটীনারঃ--কুকুট্যাঃ একভাগঃ পাকায়াপরভাগঃ গ্রসবায় কর্যতামিতি চিন্তয়া 
তখ। ক, কামরতে শৌনক;। বন্বতত্ব তথ। ন সম্ভবতি এবছিধবিষরেহ্ প্রবৃত্তিরিতি । 



গুহ প্রীভগবৎ-সন্দর্ভীয় 

জ্ঞানেন তদ্বিলক্ষণজ্ঞানমপি তত্রাবশ্যং ভবে ইত্যতোহপি তত্র 
ভবেচ্ক্তিঃ | 

অপি চ+--চিম্মা্রব্রঙ্গাব্যতিরিতুকুতস্ননিষেধবিষয়জ্ঞানস্য কোহয়ং 

জ্ঞানী? অধ্যাসস্বরূপ এবেতি চেৎ)_-ন তদ্য নিষেধতয়। নিবর্তকজ্ঞান- 

কর্মত্বাৎ কর্তৃত্বানুপপত্তেঃ | ব্রহ্ম ব্বরূপমেবেতি চেৎ,_ব্রঙ্গণো। নিবর্তক- 

তঠ|নং প্রতি জ্ঞাতৃত্বং কিং স্বরূপমুতাধ্স্তম্ ? অধ্যস্তং চেৎ-অয়মধ্যাস- 

সতল্ম,লবিদ্যাস্তরঞ্চ নিবর্তকজ্ঞানাপেক্ষয়া তিষ্ঠত্যেব, নিবর্তকজ্ঞানাস্তরা- 
ভ্যুপগমে তদ্যাপি ত্রিরূপত্বাৎ জ্ঞাত্রপেক্ষয়ানবস্থ। স্যাৎ। জ্ঞাতৃত্বসা 

ব্রহ্মস্বরূপত্বে অল্মদীয় এব পক্ষঃ পরিগৃহীতঃ স্যাৎ। 
কিঞ্চ নিত্যং জ্ঞানমেব সর্বস্ফর্ভৌ কারণমিতি,_-তথাতূতস্য 

জ্ঞানদ্য কেনাপ্যপ্রমেয়ত্বাৎ প্রমাণৈরন্যাপোহেহপি নিকৃষবস্তম্পর্শেন 
শৃহ্প্রতীতিমাত্রপ্যানরহরত্বাৎ বিবেকাবস্থায়াং যৎ তস্যাস্তিত্বেন প্রত্যয়নং 
ত€ পারিশেষ্যপ্রমাণেন স্বয়মেব ভবেদিতি বান্ত্যেব তাঁদৃশী শক্তিঃ। 
কৈবল্যে তৃ সা নিরাবরণ! ভবিষ্যতীতি যুক্ত! লভ্যতে। 

অতএব তাদৃশশক্তিতয়! বিলক্ষণবস্তৃত্বেন বস্তৃস্তরবৎ স্বাত্মনি ক্রিয়- 
বিরোধশ্চ নাঁশঙ্কনীয়ঃ প্রকাশবস্তনঃ স্বপ্রকাঁশনবগু। 

অথ কৈবল্যেছপি দোঁষে৷ যথা! ;-_তত্রানন্দনত্তৈব কেবলানস্তাঁনন্দ- 
ক্্ত্বীকারে কৈববো স্ফ্ডিঃ। ততশ্চ তদ| তস্য স্বস্িম্ফববিষয়ে- 

দৌষঃ ক্দ্িয়বজ্জড়ত্বমেব তত্র পর্যযবসতি। তথা তদাই- 

পরাভাবাৎ স্বন্মিন্ পরন্সিংশ্চান্ফ,্ভেঃ শূন্যত্বং বা। অতঃ কস্যচিতথা 
পুরুষার্থসাধনে প্রবৃত্তিরপি ন স্যাৎ। তল্মাঁৎ যুক্সাভিরপি স্বরূপাঁবস্থান- 
লক্ষণস্য পুরুষাত্বং শ্রায়তে । ইতি শ্রন্তার্থান্যথানুপপত্তা। চ স্বরূপশক্তি- 
মম্তব্যৈব। 

_ নম স্বপ্রকাশত্বাদেব তণ্তাসিষ্যতে কৃতং শক্ত্যেতি চেখ, এবমপি: 
নিগৃহীতে]হলি বাথাগুরয়।। যন্মাৎ স্বপ্রকাশত্বাৎ ম ভাসিষ্যতে তদেবা- 
স্মাকং স্বরূপশক্তিরিতি ত্বয়মেব কে প্রতিবদ্বত্বাৎ। নচ ন্বপ্রকাশত্বং 
বিনা গ্রপ্রকাশং নাম বত্ত্তি | 



সর্ববসহ্াদিনী ৬৩ 

অথ স্বপ্রকাশত্বং নাম পরাঁনপেক্ষাসিদ্ধিরেব ন তু বস্তস্তরমিত্যাদি- 
পক্ষেহপি সিদ্িপ্রভৃতয়োহপি মৈবেতি। 

কিঞ্চ নির্ব্বিশেষপ্রকাশমাত্রব্রক্মবাদে তস্য: প্রকাশত্বমপি ছুরুপ- 
পাদমূ। “প্রকাশো”হপি নাঁম, স্বস্য পরস্য চ ব্যবহার-যোগ্যতামাপাদয়ন্ 

--“বস্তবিশেষঃ” | নির্বিবিশেষবস্তনস্ত ভুভয় রূপত্বাভাবাৎ ঘটাদিবদচিত্তমেব । 

তছুভয়রূপত্বাভাবেহপি তৎক্ষমত্বমপি চে? তন্ন,-তৎক্ষমত্বং হি তৎ- 
“সনামধ্যগমেব। সামর্ঘ্যগুণযোগে হি নির্ব্বশেষবাদঃ পরিত্যক্তঃ 

স্যাদিতি। তথা নির্বিবশেষবাদে স্বাভ্যুপগমানিত্যত্বাদয়শ্চ নিষিদ্ধাঃ 

স্যুরিতি চ। 

অপি চ--“নির্ব্বিশেষবস্তবাঁদিভিনির্বিবশেষবস্তুনীদং প্রমাণমিতি ন 
শক্যতে বক্তমূ। সবিশেষবস্তবিষয়ত্বাৎ সর্ববপ্রমাণানাম্” | শ্রীভাষ্য' 

বেং কোং প্রঃ খঃ ২৬ পৃ ] তেষাং নির্বিবিশেষবিষয়ত্বে চ প্রমেয়ত্বাপাতেন 
নশ্বরত্বমেব ভবন্মতং ব্রহ্মণ্যপি স্যাৎ । 

দ্যস্ত 'স্বানু্ডবপিদ্ধমিতি দ্বগোীনিষ্ঠসময়ঃ, সোহপ্যাত্বসাক্ষি ক- 
মবিশেষানুভবাদেব নিরস্তঃ 1” [ শ্রীভাষ্য” বেং কোং প্রঃ খঃ ২৬ পৃ] 

কিঞ্চ বিবাদাধ্যাসিতং ব্রহ্ম মবিশেষং বস্তত্বাৎ ঘটাদিবৎ অবিশেষং 

যত্তদসৎ প্রমাণাসিদ্বত্বাৎ শশবিষাণাঁদিবৎ। 

“শবান্ত তু বিশেষেণ সবিশেষ এব বস্তন্তভিধানসামর্থ্যমৃ, পদবাঁক্যরূপেণ 

প্রবৃত্থেঃ | প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগেন হি পদত্বমূ। প্রকৃতি প্রত্যয়য়োরর্ধভেদেন 

পদস্যৈব বিশিষ্টার্থপ্রতিপাদনমবর্জনীয়মূ । পদভেদশ্চার্থভেদনিবন্ধনঃ | 
পদনড্ঘাতরূপস্য বাঁক্যস্তানেকপদার্থনংসর্গ বিশেষাভিধায়িত্বেন নির্ববিশেষ- 

বস্তপ্রতিপাদনসামর্থ্যাৎ ন নির্বিবশেষবস্তনি দঃ প্রমাণম্” | ইতি 
[ শ্রীভাষ্য' বেং কোং প্রঃ খঃ ২৬ পৃ]। ৃ্ 

, তম্মাৎ সবিশেষত্বমু এব সিদ্ধমূ,- স চ বিশেষ -শক্তিরেব। ততশ্চ 
শক্তিলেশং বিন। ন কচিদবগম্যতে বস্তৃতত্বমিতি পর্ধবানুভবসিদ্ধমূ। 

শ্রশ্গতিশ্চ কেবলটস্যেব তস্য স্বানুভবমভিদধাতি,_-গ্রহ্ম বা ইদমগ্র 
আলীৎ তদাত্মানমবেদহং ক্রক্ষাম্মি”ইতি [ বুঃ আঃ উঃ) ৬৪1১৯ ] 



৩৪ স্রীভগবৎ-সন্দভাঁয় 

“ন হি দ্র দ্দফর্বিব্পরিলোপো! বিদ্ধতে অবিনাশিত্বাৎ। ন তু 
তন্দিতীয়মস্তি ততৌহন্তদ্বিভক্তং য পশ্যে” । [ বৃঃ আঃ উঠ ৪1৩২৩ ] 

শ্রীমধ্বাচাধ্যানুস্থতং ব্যাখ্যানমৃ--উভয়ব্যপদেশাত্বহিকুণ্ডলবৎ” ইতি 

[ত্রহ্ষসূণ ৩২২৭ ] প্নত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [তৈহ উঃ ২১১] 

“্যঃ সর্ববজ্ঞঃ” [ মুঃ উঃ ১1১৯১] “এষ এবাত্ব। পরমানন্দঃ [ বৃঃ ছাঃ 

মৈত্রেয়ঃ ) «আনন্দং ব্রক্মণে। বিদ্বান্”১--[ তৈঃ উঠ ২৪1১১] ইত্যাদাবু- 

ভয়ব্যপদেশাৎ যুজ্যতে ব্রহ্মণো জ্ঞানাদিত্বং জ্ঞানাদিমত্ঞ্চ। 'তুশব্দঃ 

শ্রুতিরেবাত্র প্রমাণমৃূ--ইতি নির্ধারয়তি । অতঃ স্বন্মিম্নেবাভেদভেদ- 

নির্দেশলক্ষণৌোভয়ব্যপদেশাঁদহিকুণ্ডলবন্ং ভবিতুমর্থতি । যথা»"--অহি- 

রিত্যভেদঃ) কুগুলাভোগপ্রাংগুত্বাদিভির্ভেদ এবমিহীপি” | 

«প্রকাশাশ্রয়বন্ধা তেজন্াৎ” ইতি-_ব্রহ্গসূ" ৩1২২৮, ] ইতি 
“অথবা প্রকাশাশ্রয়বদেতৎ প্রতিপত্তব্যম। যথা প্রকাশঃ সাঁবিত্র- 

্তদাশ্রয়ঃ সবিতা চ নাত্যন্তভি্নৌ উভয়োরপি তেজস্তাবিশেষাৎ। অথচ 

ভেদব্যপদেশভাজে! ভবত এবমিহাগীতি” ৷ [ শাঙ্করভাম্যম্ ]1 
পূর্বববদ্বা”- ব্রহ্মসূণ ৩২1২৯, ] ইতি অথবা “্বাত্মনা চোত- 

রয়ো” [২া৩।২*, ক্রহ্সূশ ] ইত্যাত্রোতরশব্দব্দনস্তরমেঝোৌক্তয়োঃ 
প্রকাশাশ্রয়য়োঃ পুর্ববো যঃ প্রকাশঃ তদ্বদেব মস্তব্যমূ। ততশ্চ তদ্য' 

যথাপ্রকাশৈকরূপত্বেপি স্বপর-প্রকাশন-শক্তিত্বমুপলভ্যতে এবং জ্ঞানা- 
নন্দন্বরূপস্য ব্রহ্মণোহপি স্বপরজ্ঞানীনন্দহেতুরূপশক্তিত্বম্ । 

অত্র স্বয়ং ন্বং জানাতীতি স্বার্থস্ফ,ভিরিতি প্রকাশবৎ পারার্থ্য- 
মাত্রমিতি বিবেক্তব্যমূ ৷ তদেবমু্য়ব্যপদেশাৎ সাংয়িত্ব শ্রুত্যন্তরতশ্চ 
সাধয়তি-_প্প্রতিষেধাচ্চ” ইতি [ ব্রহ্মসূ ৩২৩০) ] 

ন চ বক্তব্যং তত্র সর্ববজ্ঞত্বাদিবন্বত্তরমূ; যতে! দনেহ নানাস্তি 
কিঞ্চন”ইতি [ ৰৃঃ আঃ উঃ ৪81১৯, ] তথা,__ 

“ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যাতে 
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যাতে | 

১। বিষয়্বাশ্রয়ত্বতেদেন। ২। হৃর্যাস্য। 
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পরাস্য শক্তিরির্ববিধৈব শ্রায়তে 
স্ব(ভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়। ৮” ॥ [শ্বেতাশ্বঃ উঃ ৬৪,] ইতি 

£চ”কারেণ ত্বজ্ঞানাদিকং প্রতিষিধ্য  স্বরূপজ্ঞানাদিশক্তিত্বমেব 

স্থাপ্যতে। 
ইং শ্রীম্বামিচরণৈরপি, “ত্মর্কদৃক্ সর্ববদৃশাং সমীক্ষণঃ” | শ্ীভাগ ৮। 

২৩1৪ ] ইত্যত্র শ্রীমৎস্যদেবস্ততৌ ০০ “অর্কপ্রকাশবৎ 

স্বত এব দৃক্ জ্ঞানং যদ্য স অর্কদৃকৃ। অতঃ সর্বদৃশাং সর্বেবন্দ্িয়াণাং 
সমীক্ষণঃ প্রকাশক ইতি”। 

এবঞ্চ শ্রীরামানুজচরণৈরুক্তম্-_“জ্ঞানম্বরূপন্য চ তস্য জ্ঞাতৃ- 
স্বরূপত্বং ছ্যমণিদীপাদিবদ্যুক্তমেবেত্যুক্তমূ।৮ |. শ্রীভাষ্য বেং কোং প্রঃ 
খঃ ৫৩ পু 

অদ্বৈতগুরুণাপি “ঈক্ষতে্নীশব্দম্” [ ব্রহ্মসূ” ১।১।৫ ] ইত্যত্র সাংখ্য- 
ূর্ববপক্ষমাক্ষিপতৈব ব্যাখ্যাতম ; যথা-_“যদপুযক্তং প্রাগুৎপতেব্ররক্ষণঃ 
শরীরসন্বন্বমন্তরেণে ক্ষিতৃত্বমনুপপন্নমিতি” | 

ন তচ্চোগ্ধমবতরতি সবিতৃপ্রকাশবদ্ধন্ধণো৷ জ্ানন্বরূপনিত্যত্বে জ্ঞান- 
সাধনাপেক্ষানুপপত্তেঃ। অপিচ ;-_-অবিগ্ভাদিমতঃ সংসারিণঃ শারীরাঘি- 

পেক্ষাজ্ঞানোৎপত্তিঃ নস্যাৎ ন জ্ঞানপ্রতিবন্ধকারণশূন্যস্যেশ্বরদ্য | মন্ত্রো 
চেমে। ঈশ্বরপ্য শরীরাগ্নপেক্ষতামনাবরণজ্ঞানতাঞ্চ দর্শয়তঃ,--"ন তস্ঃ 
কার্ধ্য”মিত্যাদি, “অপাণিপাদঃ৮ [ ৩১৯ শ্বেতাশ্বঃ উঃ ] ইত্যাদীনি। 

জ্ঞাননিত্যত্বে জ্ঞান-বিষয়-স্বাতন্ত্র্য যপদেশে। নোপপগ্ভত ইতি চে? 
ন। প্রততোষ্-প্রকাশোহপি সবিতা বিদহতি, প্রকাশয়তীতি,-_ 

স্বাতন্ত্্যব্যপদেশ-দর্শনাদিতি চ। 

ইখনেবাদৈত-শারীরক এব বিজ্ঞানবাদনিগনাকরণে “নাঁভাব* উপ- 
লদ্ধে+” [ ব্রহ্মসুৎ ২1২২৮ , ইত্যসত্যব্যাখ্যানে সাক্ষিত্বং' চৈতণ্যাস্য 

১। নাভাৰ ইতি বিজ্ঞানমাজমেৰ তন্বমিতি। বিজ্ঞানব্যতিরিজাতাবে ৰ্ত.ং ন শক্যতে। 
জাতৃজেয়নৈব সর্বআোপলন্ধেঃ। জা-ধাতোঃ সকর্মকত্বাৎ সকর্তৃত্বচ্চ 
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দৃশ্যতে । তম্মাদেকস্যৈব তত্বস্য স্বরূপত্বমূ, স্বরূপত্বাপরিত্যাগেনৈব 
শততিত্ব্চ সিদ্ধমূ। 

তথ! চোক্ম্--- 

“চিচ্ছক্তিঃ পরমেশ্বরস্য বিমল! চৈতন্যমেবোচ্যতে । 
স| সত্যৈব পরা! জড়! ভগবতঃ শক্তিস্ববিদ্যোচ্যতে ॥ 

ংসর্গাচ্চ মিথস্তয়োর্ভগবতঃ শক্ত্যোর্গজ্জায়তে 
তচ্ছক্ত্যা দবিকারয়। ভগবতশ্চিচ্ছক্তিরুদ্রিচ্যতে ॥%* ইতি । 

ইথমেব ব্যাখ্যাতং শ্ীবিষুপুরাঁণেহপি স্বামিপাঁদৈ+-- 
“বিষুণশক্তিঃ পর! প্রো! ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। 
অবিদ্য কণ্মনংজ্ঞান্য। তৃতীয় শক্তিরিষ্যতে ॥৮ 

--বিষুপু" ৬৭৬১। 

এ “বিস্ুশক্তিঠ বিষ্টোঃ স্বরূপভূতা পর! চিৎস্বরূপা শক্তিঃ পরম- 
প্দ-পরব্রদ্মপরতত্থাদ্যাখ্যা প্রোক্ত1।” 

প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ তৎসত্বামাত্রম্” [ বিষুপুণ ৬ অংশ, ৭ অঃ 
৫৩ ক্লৌক] ইত্যত্রঃ,--প্রাগুক্তং স্বরূপমেব কার্ধ্যোম্ুখং শক্তি- 
শব্দেনোৌক্তমিতি 1” 

অতঃ স্বরূপস্য কার্যোম্বুখত্থেনৈব শক্তিত্বং ন স্বত ইত্যায়াতম.। 
ততশ্চ বিশেষ্যরূপং তদেব স্বয়ং শক্তিমদ্বিশেষণরূপং কার্ধ্যোন্বুখত্বং 

তু শক্তিঃ-_-জগচ্চ কার্ধ্যক্ষমত্বমূলমিতি । তৎক্ষমত্বাদিরূপা নিত্যৈব সা 
শক্তিরিত্যবগম্যতে । 

তথাপি বস্ততোহত্যন্তব্যাতিরেকেণ তস্য নিরপ্যত্বাভাবামন ততঃ 
পৃথক্ত্বমস্তীত্যভিপ্রায়েশৈব তথোক্তমিতি জ্ঞেয়ম। “বাস্তেবাস্ত,-_ক! 
তত্র শকির্নীম”ইতি মতন্ত ন বেদান্তিনাং মতমৃ;--সত্যপি বস্তি 
স্তরাদিন শক্তিত্তস্তাদিদর্শনাৎ যুক্তিবিরুদ্ধঞ্তৎ | 

তম্মাৎ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতূমশক্যত্বাস্তেদঃ,_ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতু- 

১। বিষ্ুপুরাণে। 
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মশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তি-শক্তিমতোর্ডেদাভেদাবেবাঙগীকৃতে৷ 
তে চ অচিন্ত্যোৌ৷ ইতি । 

কেবল! ভেদে, 
“জ্ঞাতশ্চতূর্ববিধারাশিঃ শত্তিশ্চ ত্রিবিধা গুরো। 
বিজ্ঞাত। চৈব কাৎন্সেন ত্রিবিধা ভাবভাঁবন। ॥ ইতি*' 

[ বিষুপুণ ৬৮1৭ ] 
প্রীমৈত্রেয়স্যামুবাদেইপি পৌনরুজ্যদোষহানায়াসন্নিহিতসন্গিধাপন- 

লক্ষণকষ্টকল্পন। গ্রসজ্জেযত | চতূর্ব্বিধরাশিকথনেনৈব স্বরূপস্যোক্তত্বাৎ ৷ 
নাগপত্বীস্ততো। চৈবং তৈর্ব্যাখ্যাতম | প্জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে” [ শ্রীভাগ'- 
১০1১৬৩৬। ] ইত্যাদে। প্জ্ঞানং জ্ৰপ্তিঃ; বিজ্ঞানং চিচ্ছক্তিঃ;--তয়োনিধয়ে 
তাভ্যাং পুর্ণায়। কখং তথাত্বম? অত উক্তম্- ব্রহ্মণেহনভ্তশক্তয়ে ; 
্রহ্ধণে কথস্তৃতায় ? অগুণাঁয় অবিকারায়; কথস্তুতায় ? অনস্তশক্তয়ে ; 
প্রাকৃতায়, _ প্রকৃতিপ্রবর্তকায় ; অপ্রাকৃতায়েতি বা অপ্রাকৃতানস্তশক্তি- 
যুক্তায়,--অয়মর্থঃ। 

অগুণত্বাদবিকারত্বম্, ব্রহ্মজ্ঞপ্তিমাত্রত্বাৎ কারণাতীতম্; প্রকৃতিঃ 

প্রবর্তকত্বদনস্তশক্তিঃ; বিজ্ঞান-নিধিত্বদীশ্বরঃ কারণম্-_-তছুভয়াত্মনে 
নম” ইতি । 

জ্ীরামানুজীয়াস্ত শক্তিশক্তিমতোর্ডেদমেব বর্ণয়ন্তি--তথাহি তথা- 
ভূতায়াস্তস্যাঃ স্বরূপাস্তরঙ্গত্বাৎ স্বরূপভূতত্বমেব প্রতিপাদয়স্তীতি সমানঃ 
পস্থাঃ | 

বিশিষ্টন্তৈব চাব্যভিচাররূপত্থেন স্বরূপত্বম-ন কেবলং বিশিষ্যমেবা- 
ব্যভিচারিতয়] সম্প্রতিপাদ্যন্তে ইতি তন্মাদস্ত্যেব স্বরূপশক্তিঃ । 

ন চেখং স্বগগতেন ভেদেনাদ্য়তাপ্রতিজ্ঞা-বিরোধাদিদোষঃ | ফড়ং 
ভাববিকারনিষেধেইপ্যন্তিত্ববৎ সর্ববখৈবাপরিহাধ্যত্বাং। দৃশ্যতে চান্ত- 

* চতুর্বিধো রাশিং__"্চতুবিভাগঃ সন্ স্থক্টৌ চতুর্ধা সংস্থিতঃ স্থিতৌ। প্রলয়ঞ্চ করো- 
ত্যন্তে চতূর্ভেদে! জন দনঃ* ইতি হ্য।মিটাকাগ্তবিষুপুরাণীয় গ্রমাপম্। 
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ব্রাপি কুচিত্তম্মাত্রত্বেহপি স্বগত-ভেদ-যাথাধ্য মৃ,--যথা, গন্ধাত্মনি পৃথিবী" 
গুণে- তত্র হি গম্ধলক্ষণগুণমাত্রাত্মন্পি অঙ্গুলিনিক্ষেপাক্ষমস্তদনুভবিতুরমু- 

ভবৈকগম্যে! যে৷ যে বিশেষো, যো যো বা ভেদ-স স ন গন্ধাদ্যতি- 
রিক্তঃ, গ্রাণৈকানুভবনীয়ত্বাৎ। 

কিঞ্চ ব্রহ্ধণো লক্ষণবিচারেহপ্যভেদবাদিভিরপি তাদৃশন্বগতভেদ- 
দবিধর্মত] বৃত্তিরপরিহার্ধ্য। দৃশ্যটতে | তথাহি ;- 

“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” [ ৰুঃ আঃ) ৩৯২৮ |] ইতি। 
কিমিহ বিজ্ঞানানন্দশব্দাবেকার্থে! ভিম্নার্থে। বা? নাগ্ঠঃ,_পৌন- 

রুভতযাৎ। অন্ত্যশ্চেৎ বিজ্ঞানত্বমানন্নত্ব্চ তত্র কন্মিন্নেবেতি তাদৃশন্বগত- 
ভেদাপত্তিঃ। অথ তো জাড্যহুঃখপ্রতিযোগিপরেো তো ব্যাবর্ত্য তৎ- 
প্রতিযোগি যদেকং বস্তু তদেব ব্রন্ষেতি প্রতিপাঁদয়তঃ তদপ্যযুক্তমূ। 

তদ্দয়ব্যাবৃত্তির্ধথা, অত্র পক্ষে স্বরূপবিশেষণমাত্রং স্বং, দ্বয়মেবোপস্থাপয়িতুং 

যুক্তা। অনুপস্থাপনে ব! শুন্যবাদপ্রসঙ্গ ইতি 
কিঞ্চ যদেকমুপস্থাপ্যতে তৎ কিস্তয়োরেকতরৎ তাভ্যামন্তদেব বা? 

একতরদিতি চে অন্যতরপরিত্যাগ্ে কে৷ হেতুঃ? একতরস্য বা কথং 
ছঃগ্রতিযৌগিতা ? অথানন্দমাত্রে ছয়োরপি প্রতিযোগিতো পলভ্যতে 

ইতি তদেব লাঘবেনাবশিষ্টমিতি চে 1--আনন্দে বিজ্ঞানত্বমপ্যন্তীত্যায়- 
তম্। তৎ্প্রতিযোণিত্বেন তত্প্রতীতেঃ। ততো বিজ্ঞানং পুনরুক্ত- 
মেবেতি দোষান্তরঞ্চ তেনৈব* তত্ছ্যাবৃত্তিসিদ্ধেঃ। কিম্বা বিজ্ঞানত্ত 
বজ্ঞানেহস্মিংশ্চানুগতত্বেনাব্যভিচারাত্বদেবাঁবশিষ্টমস্তর ততশ্চানন্দতা হানা 
পুরুষাথত্বাভাবশ্চ। | 

যগ্েবমুচ্যতে--অনুকূলং বিজ্ঞানমেব হ্যানন্দঃ, ততশ্চানন্দাকারং 
যছিজ্ঞানং তদ্দ্ধেতি।” তথাপ্যানুকুল্যলক্ষণো ধর্ণাস্তত্র ছুষ্পরিহরঃ। 
তাভ্যামন্যাদ্দতি চে? ন। প্রতিযোগিত্বাসিদ্ধেঃ | 

১৮৪0১ সজহটলকটে 

১। অভ্র পক্ষে শ্বরূপবিশেষণমাত্রম্। ২। ব্যাবৃতমেব বদি স্াৎ। 
৩। আনন্দপদ্দেনৈব। ৪। আননে চ। . 
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অথৈ ক এবমাচক্ষীত যত্তয়োঃ প্রতিযোগি ব্রদ্ষেতি । কিন্তু জড় প্রাতি- 
যোগি বিগ্ভোপহিতঞ্চেদব দ্ধ জ্ঞানমিত্যাঁচক্ষমহে। ছুঃখপ্রতিযোগি তছুপ 
হিতং চেদানন্দ ইতি । তল্মাঘিদ্যদারোভয়ব্যারৃতৌ। সত্যাং যদবসীয়তে 

তদেকমেকরূপং ব্রন্ষেতি ৷ - 

অভ্রোচ্যতে- বিদ্যা নাম ভবতাং তদনুভবিবুদ্ধিবৃত্তিঃ । ততশ্চ 

তন্তৈব প্রতিযোগিত্বে সতি তদনুভবিবুদ্ধিবৃত্তেরপি প্রতিযো গিত্বং সিদ্ধ্যতি | 
নহি সূর্ধ্যস্ত ঘটাদেরিব তমসঃ প্রতিযোগিত্বং বিনা তদনুভবিচক্ষুরত্তি- 

গাঁত্রস্ত সুর্্যচ্ছটোদ্দীপিতমুকুরচ্ছটায়৷ বা তমঃপ্রতিযোগিত্বং ঘটতে । 

তম্মাক্্যনং তস্ভেব তত্প্রতিযোগিত্বং যোগ্যোপাধিবিশেষে তুপলভ্যতে ॥ 
“নিত্যবোঁধ-পরিগীড়িতং জগদ্- 

বিভ্রমং তুদতি. বাক্যজ। মতিঃ | 
বান্থদেবনিহতং ধনগ্য়ে! 

হস্তি কৌরবকুলং যথা পুনঃ ॥% 
ইতি চ দৃষ্টীস্তিতং ভবন্তিরেব । 

ততঃ পূর্ধববদেব তন্মিন্, ভয়ধন্মাপাঁতঃ। অতো যদেবমাচক্দীত-_্শবো 

হি ব্যবহার্য্য এব বস্তুনি প্রবর্ততে নাব্যবহাধ্যে জাতিগুণাদিনিদ্দে'শেনৈব 
তম্ত প্রবৃত্েঃ । ততশ্চ নীলগীতাদ্যাকাররূপা! প্রিয়দর্শনাদিজনিতোঁলান- 

রূপা চ ধে অন্তঃকরণবৃতী তয়োরেব তৌ” প্রবর্তেতে, ন তু ব্রহ্ধ- 

স্বরূপে । 
তথা! চ তাভ্যাং” শব্দাভ্যাং স্বতস্তত্র প্রবেশাসামর্ধ্যে সতি ব্রহ্মশবস্ত 

বৃহত্বনিরুক্তিবলাৎ “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্গ” ইত্যাদাবনন্তত্বেন চ 

শ্রুতত্বাজ্হল্লক্ষণয়৷ তে অতিতুচ্ছে পরিত্যাজ্যে তয়োস্ত্িগণময়ত্বেন চ 

জড়ছুঃখৈকরূপয়োরপি স্বসাম্নিধ্যেন তত্বাঃস্ফোরকমনির্দে শ্বমেকরূপমেব 
বস্ত পস্থাপ্যতে । 

* পভমিদং “ধনগ্রয়-স্তায়" নায়াভিহিতম্, যত ক্রিয়া নিক্ষল! তন্্ৈবাস্ত প্রবৃত্তিরিতি | 

১। বিজ্ঞানাননো। । ২ ব্রঙ্গণি। ৩। বিজ্ঞানাননশবাভ্াং। 

৪। জড়হ্ঃখপ্রতিযোগিনপ! বিজ্ঞানানন্বরূপত। দবিধর্মত1। 



৪৪ প্রীতগবৎ-সনাভাঁয় 

«যেন চেতয়তে বিশ্ব” «এষ হোবাঁননায়তি”ইতি [ তৈঃ উঃ, ২৭1১] 
শবশ্চ তথা তম্মাত্তত্ুছুপাধিপরিত্যাগায়ৈব শব্দদ্য়োপন্যাসো,_ন তু 
দ্বিধর্মতা-বিবক্ষয়!। তথা তত্তছুপাঁধাবেব তত্তভ্েদব্যবহারে! ন তৃপহিতে 
তক্জেত্যেতদপি পরিহৃতং ভবতি । 

যদি চ তত্র -তত্রাসস্কৃতাপি তত্বা” তৎসামিধ্যে স্ফরতীতি মতং তহি 
তন্মি্রপি তত্দ্বন্মান্তিত এব স্বীকৃতা। দর্পণপ্রাঙ্গণাদিযু সঞ্চারিত- 
স্ব্দীপ্ুতী শুভ্র তাদিকৃচক্দ্রিকাসন্দোহবৎ তত্র দীপ্তি শুভ্রত্বমমপ্যস্তীত্যেব 

সঞ্চারিতং ততদ্বর্মত্বমুপলভ্যতে অন্যত্র দীপপ্রভাবাদৌ ন তু শুভ্রত্বমিতি । 
দাষ্টণস্তিকেইপি নীলাদ্যাকারায়াুল্লাসরূপায়াঞ্চান্তর্ত্ে। জড়প্রতি- 

যোগগম্যতয়] ছুঃখপ্রতিযোগগম্যতয়। চ অন্যোহিন্ং 

ভেদবৃত্তিং জনয়ন্ যে! যো৷ ভাঁববিশেষ উপলভ্যতে 
সস উপাধিভূতয়োস্তয়োস্ত্রিগুণময়ত্বেনাতদ্বন্ধত্বাদতদপোহে" তস্য তন্যাঁব- 
শিষ্যমাণত্েন স্বপ্রকাঁশত্বেন চ গুদ্বত্বাহপহিতরূপমেবেত্যবমীয়তে । 

ততশ্চ-তত্র তত্র পার্থক্যেনোদয়াদন্ত্যেব স্বরূপধর্মীভেদঃ।' তত্রাপি 

নীলাদ্যাকারবৃতৌ পার্থক্যমতিন্ফউমেব। যদি তত্র জড়প্রতিযোগিতা- 

ছুঃগপ্রতিযোগিতয়োর্ভেদো ন স্যাৎ, তদ| তস্যামপি* বত সৃখমুপ- 
লভ্যতৈব ম্বগতৈকদেশানঙ্গীকৃতেরেকাদশোদয়বিরোধাৎ। অতএব 
“আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য”--[ ব্রহ্মসূ ৩৩১১ ] ইতি ভেদেনাপৃযুপক্রাস্তবস্তঃ 
সুত্রকাঁরাঃ। 

যদি চৈবমুচ্যতে--ন তহ্জ্ঞানীনন্দরপং ন চ জড়ছুঃখপ্রতিযোগি 
যথ। চ জড়ছুঃখবিলক্ষণং তদিতি,__-তদ] ন কিঞ্পি স্যাদিতি শুন্যবাদ- 
প্রসক্তিঃ। 

কিং বছুনা পরমপ্রমাণভূতস্য বেদস্য স্বারপ্যমেব কেবলৈক্যে 
নাস্তি-_সর্বস্যৈব বাক্যস্য লক্ষণয়ীন্যর্থীক্রিয়মাণত্বাৎ। ততশ্চ পরমাপগুতা- 
বিরহাৎ__অত্র তু তত্রাপি স্বরূপলক্ষণত্বমেব। ততো বিজ্ঞানমিতীদ্দং 

ছিধর্্মতা-সিদ্বস্তপক্ষঃ 

৯। বিজ্ঞাননন্দতা। ২। চল্ত্রে। ৩। মাগানয়ত্রিগুণবৃত্ত্যপহে। 

৪। জড়গ্রতিযোগিতায়াম্। 



সর্বসম্থাদিনী ৪১. 

বাক্যং ন কিঞ্দিপি বাবধানং সহত ইতি সাক্ষাদেব তত্বদভিধানে পর্য্য-* 
বলিতে কথমিবান্যা গতিক্রিয়োপপদ্যতাম্ ? 

ন চণ্জাতিগুণাদিহীনতয়া তত্র শব্দঃ সাক্ষান্গ গ্রবর্তেত” ইতি যদাকাং 
স্বরূপশব্দবত্তপ্য স্বরূপালম্বনসঙ্কেতেন চ প্রবর্তয়িতুং শক্যত্বাৎ ৷ যত্ত, 
“যতো বাঁচে নিবর্তন্তে”--[ তৈঃ ত$, ২1৪1১] ইত্যাদিকং শ্রোয়তে, তদিদ- 
মীদুশমিয়ৎপরিমাণং বেতি নিদ্দেশাঁপামর্ধ্যপরমেব অলৌকিকত্বাদনস্তত্বাৎ। 

আগ্রেহপি সযুক্তিকবিচারণাৎ স্বয়মেব ভবত1 ততীশব্দেন পরাম্টায়াঃ 
স্খতায়াঃ গ্ফোরকমনিদেশ্ঠিমব্যবহাধ্যং বস্ত্েকমিত্যুক্া। তত্চ্ছব- 
প্রবর্তনাগ। 

“এত্ৈবানন্দম্যান্তানি ভূতানি মাজ্রামুপজীবস্তি” [রঃ আঃ 81৩1৩২) 
ইত্যাদিষু শ্রগতিষপি তত্ৈব মুখ্য বৃত্যানন্দ-শব্দ-প্রবৃতি-দর্শনাৎ | প্অদৃষ্ট- 
মব্যবহার্য্যমব্যপদেশ্যং স্খম্” ইত্যাদিঘপি তখাভূতত্বেহপি ম্থুখ-শব্দ- 
প্রয়োগাৎ। 

"আনন্দময়োহভ্যা সাত” [ ব্রহ্ম সূ ১১1১২ 1 ইত্যাদিন্যায়প্রসিদ্ধাচ্চ। 
কিঞ্চেং পৃচ্ছামঃ__তর্দানন্দরূপং ভবতি.ন বা? ভবতি চে আয়াত 
তস্য ত€সংজ্ঞা ছুঃখ-প্রতিযোগিত্বঞ্চ) নেতি চেৎ-অপুরচ্ষার্থত্বমূ । 
তল্মাদানন্দরূপং ভবতি। কিন্তু ন লোক-প্রসিদ্ধানন্দরূপং তদিত্যেব 

বাঁচ্/মিতি স্থিতে ত্বম্মীকমেব সমীচীনঃ পন্থাঃ। এবং “নত্যং জ্ঞানমনস্তং” 

[ তৈঃ উঃ ২১১] ইত্যত্রাপি সত্যত্বাদিধর্্মভেদস্তত্র বিবেচনীয়ঃ। 
অভ্রাপ্যসত্য-জড়-পরিচ্ছিন্নব্যাবর্তনমপি ধন্মবিশেষ এব । 

যগ্ভেবমুচ্যতে যথা--শৌক্লাদিকম্য কাঁষাদিব্যাবর্ভনমপি তৎুপদার্থ- 
হ্বরূপমেব ন ধর্ীস্তরং তথেতি; তদা তথ্যাবৃত্তিযোগ্যতান্তীত্যবশ্যং 

মস্তব্যমূ। যোগ্যতা চ৮,--শক্তিরেবেতি “টরকুট্যামেব প্রভাতম্১” ! 

» ১। হষ্টকুটা-গ্রভাতষ্ঠায়ঃ /--ঘটো নদীতীরাদিগ্থানং, “ঘাট” ইতি ভাষায়াং প্রসিদ্ধস্তত 

কুটী বণিগাদিভ্যো রাজগ্রাহ্তাগগ্রাহকরাজভূত]নিবাসার্থনন্লস্থানবিশেষঃ | বখা-_ঘট্টকুটী- 

স্েত্যঃ করগ্রাহিভ্যঃ ভীত) রাতো। পলারিতানাং পথিত্যজাং বণিজাং দুরে গত্বাপি বথা শ্রান্তি- 
বশাত্ততর ঘষ্টকুট্যামেব প্রভাতোদয়ত্যথ গ্রকৃতেৎপি। 

ঠ 



পি. ভ্রীভগবৎ-সন্দভাঁয় 

_. আবমেবোক্তং শ্রীরামানুজশারীরকভাষ্যে-_“সবিশেষোহপ্যনুভূয়- 
£মানোহনুভবঃ কেনচিদ্যুক্ত্যাভাসেন নির্ববশেষ ইতি নিক্কষ্যমানসতাতি- 
রেকিভিঃ স্বাসাধারণৈঃ স্বভাববিশেষৈঃ নিক্্রষ্টব্য ইতি নিক্ষর্হেতুভূতৈঃ 
সন্বাতিরেকিভিঃ স্বাসাধারণৈঃ স্বভাববিশেষৈঃ সবিশেষ এব অবতিষ্ঠতে | 
অতঃ কশ্চিছ্িশেধৈর্ব্বিশিষটন্তৈব বস্তনোহন্যে বিশেষ! নিরস্তান্তে ইতি ন 

ক্ষচিন্নির্বর্বিশেষবস্তুসিদ্ধিরিতি 1৮ [ শ্রীভাষ্য, বে" কণ ১ম খণ্ড, ৫৪ পৃঃ ] 
তত্রবান্তত্রোক্তম-__« “নত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [ তৈঃ উঃ ২১১] 

ইত্যত্রাপি সামানাঁধি করণ্যস্ত।নেকবিশেষণবিশিষ্টৈকার্থাভিধানবুৎপত্ত্া ন 

নির্ব্বিশেষবস্ত-পিদ্ধিঃ। প্প্রবৃভিনিমিত্ভভেদেনৈকার্থরৃত্তিত্বং হি সামানাধি- 
করণাম্”--তত্র সত্যজ্ঞানাদিপদমুখ্যার্থৈগড গৈস্ততদ্গুণ-বিরোধ্যাকার- 
প্রত্যনীকাকারৈর্ববা একন্সিন্নেবার্থে পদানাঁং প্ররৃতৌ নিমিত্ভেদোহ- 
বশ্যাশ্রয়ণীয়ঃ | ইয়ীংস্ত নিশেষঃ _একনম্মিন পক্ষে পদানাং মুখ্যার্ঘতা 
অপরন্মিং্চ তেষাং লক্ষণ' | ন চাজ্ঞানাদীনাং প্রত্যনীকত। বস্তম্বরূপ- 

মেব; একেনৈব পদেন স্বরূপং প্রতিপন্নমিতি পদান্তরপ্রয়োগবৈয়ধ্যাৎ। 
তথ৷ মতি সামানাধিকরণ্যানিদ্ধিশ্চ, একম্মিন্ বস্তনি বর্তমানান।ং পদানাং 
নিমিত্তভেদানাশ্রয়ণ(ৎ। ন চৈকস্তৈবার্থন্ত বিশেষণভেদেন বিশিষ্টতা- 
ভেদাঁদনেকার্থত্বং পদানাং সামানাধিকরণ্যবিরোধি; একস্তৈব বস্তন 
অনেকবিশেষণবিশিষ্টতাপ্রতিপাঁদনপরত্বাৎ সমানাধিকরণস্ত । এভিন্ন- 
গ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকন্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্, ইতি হি 
শাব্দিকাঃ১।৮ [শ্রীভাষ্য বে ক" ১ম খণ্ড, ৫২ পুঃ] 

তম্মাদেবমেবাত্র বক্তব্যমৃ-_ভিন্নত্বেনোপলভ্যমানাভ্যামপি বিজ্ঞানানন্দ- 

শব্দাঁভ্যাং ন তন্ত দ্বাত্বকতা কিম্ত্বেকমেব বস্ত স্বরূপ-প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যেন 
ভিন্নতয়৷ নিরূপ্যতে । কেনাপি জ্ঞানমিতি কেনাপি ত্বানন্দমিতি-যথা 

 চন্দ্রচক্দ্রিকাঁসন্দোহঃ শুর্লোহয়মিতি জ্যোতিরিদমিতি চ। 

ন চ সত্যত্বানন্দত্বাভ্যাং তন্ডেদং ভজতে তয়োস্তদ্রন্মরূপত্বাৎ। যথা 

১। ইতি মহাতান্যব্যাখ্যায়াং কৈয়টঃ। 



প্রচুরোহয়ং গ্রকাঁশশচজ্জ্র ইত্যত্র প্রচুরত্বেন চন্দ্র! ইতি-। তথা সান 

ব্রশ্মজ্ঞানমবিগ্ঠানিবৃত্তয়ে উপদিশ্যাতে | যথ।”- | 

«বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত- 

মাঁদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।৮-্ স্বেঃ উ$ ৩1৮ ] 

«“তমেব বিদ্বানম্বত ইহ ভবতি 

নান্যঃ পন্থা! বিগ্কাতে অয়নায় ॥৮-[ শ্বেঃ উঠ ৩1৪ ] 

“সর্বেব নিমিষ! জত্হিরে 

বিছ্যতঃ পুরুষাঁদধি, 

ন তন্তৈশে কম্চন যন্ত নাম মহদ্যশঃ | 

য এনং বিদুরমৃতান্তে ভবস্তি”ইত্যাদি। 
[ মহাঁনারায়ণ উ* ১1৮] 

এবং সুত্রকারমত এব তন্তানন্দৈক-রূপতয়। প্রকাশেহপ্যুদয়ভেদো 

আননময়োভ্যাসাদিতি: দৃশ্ঠাতে__যথা “হযানন্দময়োহভ্যানাৎ” ইত্যাদি [ত্রক্ষ 

বাধ্য: * সু ১১1১২ ] প্রকরণম্। 

তৈত্তিরীয়কে “অনময়ং প্রাণময়ং মনৌময়ং বিজ্ঞনিময়ঞ্চ শিরঃপক্ষাি- 

রূপকেপানুক্রম্যান্নায়তে । তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোহভ্তরাত্ম! 

আনন্দময়স্তন্ত প্রিয়মেব শিরো! মোদে দক্ষিণঃ পক্ষঃ প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষ 

আনন্দ আত্মা। ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি”। [ তৈঃ উঃ ২1৫১ ] 

তত্র সংশয়ঃ__কিমিদমানন্দময়শব্দেন পরমেব ব্রক্ষোচ্যতে ? 

কিন্ান্ময়াদিবন্ ক্ষাণোহর্থাত্তরদিতি? তত্র ব্রদ্মাপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি, ব্রহ্ম- 

শব্দযৌগবলেন পুচ্ছশবব্যপদিষউন্তৈব ব্রন্ষত্বে লন্ধ ইতি উচ্যতে। 

«আনন্দময়ে হভ্যাদ1ৎ” ব্রহ্মণব্দোহত্রাধিকারলন্ধঃ | স চানন্দময় ইতি 

প্রথমীস্তপাঠাৎ প্রথমান্ত এব অনুম্মর্ধ্যতে । “আকাশস্তল্িঙ্গাৎ” | ব্রহ্ম 

সু',১1১২৩ ] ইত্যাদিবৎ । ূ্ 

১। অত্র বরক্ষশবনংযোগবলেন ইত্যপি পাঠঃ। 

২। আ সমস্তাৎ কাশ ইত্যাকাশঃ পরমাক্ৈ ন গ্রনিদ্ধাকাশঃ, কুতঃ তন্ত পরমাত্মনে- 

ইখিলকারণত্বাদিতি লিঙগাৎ। 



৪৪ জ্রীভগবৎ-সম্দ্ভীয় 

ততশ্চায়মর্থঃ-_-মাঁনন্দময়সঙ্সিধানে “সোইকাময়ত বহু স্তাং প্রজায়ের” 
ইতি [ তৈঃ উঃ ২৬১ ]। 

তদা তদপেক্ষত্বাছুত্তরগ্রচ্ছেইপি--“রসো! বৈ সঃ রসং হোবায়ং লব্ধ- 
নন্দীভবতি” ইতি । [ তৈঃ উঃ ২৬১] 

তত্প্রস্ৃত্যন্তে চৈতমানন্দময়মুপসংক্রামতীতি | তথ চতুর্বেদশিখায়া- 

মপি--«ন শিরঃ স দক্ষিণঃ পক্ষঃ স উত্তরঃ পক্ষ স আত্মা স পুচ্ছং” ইতি 
চাভ্যা*শ্রবণাদাঁনন্দময় আতট্মৈব পরব্রল্ম ; “অসম্ে স ভবতি২” 
ইত্যাদিকং [তৈঃ উঃ ২৬১] ত্বর্থবাদঃ প্রশংসাবাক্যমেব, নীভ্যা- 
সবাক্যং শ্লৌকশব্দেনোক্তত্বাৎ প্রশংসাগর্ভত্বাচ্চ । 

পুচ্ছ এব ব্রহ্ম, শব্দসংযোগস্ত তত্রানন্দস্ত সম্যগুদয়োৎকর্ষব্যঞীকঃ। 
অতঃ প্রতিষ্ঠাত্ব অতঃ পুচ্ছত্বোপরি সর্ববোত্তরোদয়িত্বাদেব রূপ্যতে । 
ততশ্চ তদেব পুচ্ছং স এব প্ররিয়াদীনাং নিগোদয়বিশেষাণামবয়বী 
সন্নানন্দময় ইত্যায়াতমৃ। কিন্ত টিনা তন্মিম্িবিশেষতয়! আবি- 
ভাঁবাদ্বয়বত্বনিরপণমূ্ | 

আনন্দময়ে তু প্রিয়াঁদিভিঃ ঈষাদা কী প্রকটোপলস্তাদবয়বিত্বনিরূ- 
' পণমিত্যেব বিশেষঃ। তল্মাদনেনানন্দময়াধিকরণেন পরব্রক্ষণ এব শুদ্ধোদয়- 

বিশেষত্বং সাধ্যং প্রিয়াদিষু, তদ্যতিরিক্তত্বং তু অন্নষয়াদিষু । 
ন চ প্রিয়াদীনামিউপুত্রদর্শনজা দিলক্ষণলৌকিকানন্দত্বমুচতম্ । পার- 

মার্থিকপথারোহীনুক্রম প্রক্রিয়ায় এব পূর্ববপূর্ববাস্বসুপক্রান্তত্বাৎ। যথ! 

“তম্ত যজুরেব শির” ইত্যাদি । 
অতএবালৌকিকবিশেষবন্ে সতি তস্য প্যতে। বাচে। নিবর্তন্তে” 

ইত্যাদিমহিম! চ সঙ্গতঃ হ্যাৎ। অত্রানন্দস্যৈক স্যৈবোদয়াপচয়োপচয়মা ্র- 
বিবক্ষিতত্বেন প্রিয়াদিভেদান্ন বিজ্ঞানময়াদিব€ পৃথগ্গুণত্বমূ । 

১। অবিশেষপুরংশ্রতিরত্যাসঃ। 

২। অনন্নেব স ভবতি অসব্বন্ধেতি বেদ চেৎ। 
অন্তি ব্রঙ্গেতি চেদ্বেদ সম্তষেনত্ততে! বিহঃ ॥--তৈ$ উঃ) ২৬।২ 



. সর্ধবসম্বাদিনী ৪৫ 

অতএব তৃতীয়ে অধ্যায়ে তৃতীয়পাদে সূত্রকারৈরপি “আনন্দাদয়ঃ১ 
প্রধানস্ত” [ত্রঙ্ষ মু ৩৩1১১] ইত্যনেনানন্দাদীনামেকত্রোক্তানামপি 
সর্ধবত্রোপানায়াং. সমাহৃতি-শ্চিন্তিতা। . প্রিয়াদীনাস্ত সা পরিহৃত1 | 
প্রিয়শিযস্তাগ্প্রাপ্তিরূপচয়াপচয়ৌ ভেদে ইত্যনেন তত্রৈকস্তেবান্নময়াদি- 
ক্রমোপানকম্ত উপাসনা! ভূমিকারোহস্থানাভেদে হি প্রিয়াদিশব্দ- 

স্তত্তৈব। আনন্দময়ন্থ ব্রহ্মণঃ উদয়োপচয়াপচয়ে বিবক্ষিতৌ । ততো! 
নান্যাত্রোপাঁসনায়াং তেবাং “আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্ত” [্রন্ষ সূ ৩৩1১১ ] 
ইতি ন্যায়েন প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ ৷ নম্বেতমানন্দময়মুপসংক্রামতীত্যন্ত।ঃ শ্রুতেঃ 
পরব্রক্মবিষয়ত্বং নস্তি অন্বয়াদীনামুপসংক্রমিতব্যানাং প্রবাহপতিতত্বাৎ )-.. 

নৈবং তৎ্প্রবাহপতিতত্বেহপি সর্ববাস্তরত্বাৎ অরুন্ধতীদর্শনব€ প্রতিপাগ্য- 
রূপত্বমেব প্রসজ্জেত। ন চোঁপসংক্রমকার্থত্বেন তস্য পরত্বং প্রতি- 
হন্যাতে-_-তদাবি39োাবমাত্রার্থত্বাৎ--ধথ। এব্রহ্ধবিদাপ্পোতি পরম্*__[ তৈঃ 

উঃ ২১১] ইতি। 
কিঞ্চ প্উপসংক্রমবচন এব বিছুধ! ব্রহ্গত্ব-প্রাপ্তি-ফলনির্দেশাৎ 

তন্তান্যথাত্বং ন যুজ্যতে। আনন্দময়োপসংক্রমনির্দেশেনৈব পুচ্ছ- 
প্রতিষ্ঠাভূতব্রন্ধপ্রাপ্ডিনিদ্দিষ্টেতি চেৎ__শ্রুতিঃ কদর্থিতা স্যাৎ। 

পুচ্ছবাদিনামপি পুচ্ছপ্রবাহ-পতিত্বেন ব্রহ্মণোহপি পূর্ববব পুচ্ছত্ব" 

মেবাপতেত। তত্র যদি বচনান্তরম্বারস্তেনাবয়বতা স্যাৎ-_ইহাপি 
পুর্ববদণিতত্বেন ভবিষ্যতি। তথা “তস্তৈব এষ এব শরীর আত্মা যঃ 
পূর্ববস্য তন্মাদূবা এতম্মাৎ [ তৈ* ম্সানন্দবল্লী, ৫ম ] ইত্যনেনাত্মত্বেনোপ- 
ক্রান্তস্ানন্দময়স্তৈব সর্বত্র শারীরত্বং প্রতিপদ্াতে। শ্রুগতিনিদ্দিষ্ট- 
পৃথিব্যাদিলক্ষণশরীরাস্তর্ধা মিত্বাপেক্ষয়েতি শরীরত্ব-শ্রবণমপি ন দোষায়। 

১। গুণানাং শ্বরূপতৃতত্বেন তদভেদাৎ। আননদািগুণেবু উপাসনোপায়েযু সৎন্থ খ্রি" 
শিরন্বাদীনামগ্রাপ্তিঃ তেবামবরন্মগুণত্বাৎ। কিন্তু পুরুষবিধত্বরূপকা্তর্গতত্বং অগ্তথাবয়ব্ভেদে 
ব্রহ্মণোষপু্যুপচয়াপচয়ৌ প্রসজ্জে তাষ্ ইতি স্ুতরার্থ;। অভেদাদদিতি অগ্ুবর্তনীরং প্রধানন্ত গুণিনো 
্ঙ্মণ আনন্দাদয়ে! গুণাঃ সর্কেহূপাসনেষুপাদেয়াঃ গুণানাং স্বরূপতৃতত্বেন তদতেদাৎ। 

২। প্রিক়্াস্তবয়বন্েন স্ব সমাবতিঃ, সা পুনরভেদে পতিত, বতোঙভেদে প্রিরা- 

শিরস্বাস্তপ্রাণ্তিঃ |. | 
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যদ্বানন্দগয়ত্েইপি “িস্ভৈষ এব শরীর আত্মা+_ইত্যনেন তস্তা- 
প্যাত্বান্তঃ শ্রীয়তে, তত, তন্।ত্বান্তরং নাস্তীতি বিবক্ষয়া ;-_-শিলাপুত্রস্ত তু 

শিলাপুত্র এব শরীরমিতিবগু। যথান্মেষ!মনময়স্ত গ্রসিদ্ধশারীরত্বনিষেধস্ত-_- 
“নেতরোহনুপপতে৮-_ ব্রহ্ম সূ" ১১1১৭ ] ইত্যাদে স্বয়মেব সৃত্রকারৈঃ 
করিষ্যতে | 

তন্মাদানন্দময়শবেন পরব্রঙ্গেবোচ্যতে । তথা “সোহকাঁময় ত*--- 

[ তৈঃ আঃ ৬ ] ইতি 'রসো বৈ সঃ” [ তৈঃ উঃ ২৬1১] ইতি পুংলিঙ্গে- 
নৈব নির্দেশাঁদপি স এব, ন তু পুচ্ছমৃ। তত এতমানন্দময়মিত্যত্রান্তিম- 
বাক্যে চ তমির্দেশঃ সংবদতে | “তন্মাদবা এতম্মাদাতনঃ” শবাকর্ষেণ 
তন্ির্দেশগতিশ্চ বিপ্রকর্ধাতিশয় এব পরাহতঃ | 

কিঞ্চ_-“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্গেতি [ তৈঃ আনন্দবল্লী, ১] যল্লক্ষিতং 

তদেব 'তক্মাদ্ব! এতম্মাদ্বা এতম্মাদাত্মনঃ ইত্যনেন নিদ্দিশ্টতে । তস্য 
চ সর্বাস্তরত্বেনাত্বত্বং ব্যঞ্তয়দাক্যং তং তমতিক্রম্য “অন্যোহস্তর আত্মা- 
নন্দময়। তৈঃআঃ ৫1২ ] ইত্যানন্দময় এবাতত্বং সমাপয়তি। তত আত্মা 

শবদ-কর্ষণেনাঁপি স এবাগ্ভতঃ স্যাৎ। ন চাত্বত্বেনানিদ্দিষং পুচ্ছমিতি |% 
এবং শ্রুতিভিরপি 'পুরুষবিধোহ্ম্বয়োহত্র চরমোহ্মময়াদিযু যঃ স্দ- 

সতঃ পরস্তমথ যদেষবশেষম্বতং [ তৈঃ উঠ, ২২১) ইত্যত্রান্মময়াদি- 
সাহোৌদর্য্যাৎ চরমোইয়ং ইতি পুংলিঙ্গনির্দেশাচ্চানন্দমময় এব পরং ব্রহ্ষে- 
তাঙশীক্রিয়তে । 

চতুর্ববেদশিখ। তু স্পষ্টমেব ব্যাচ্টে “শির ইত্যাদিনা । তম্মাদা- 
নন্দময় আত্মা পরব্রন্মৈবেতি স্থিতমূ। 

অথ তত্রাপ্যাশঙ্ক্য সুত্রয়তি--“বিকারশব্যান্নেতি চেন্ন প্রাচ্র্ধ্যাৎ» 
বিকারশন্ষেত্যাদি [ক্রহ্মসু ১/৯। ১৩] অত্র প্রাচুর্য এব ময়ড্বিহিতঃ-_ন 

হব্যাধ্যা। বিকার ইত্যর্থঃ। তদেকবস্তন্যপি প্রাচুধ্যং যুজ্যতে। . 
২১২ 

* “ভূমিকাণ্তঃ “পুচ্ছদিতি* পর্য্স্তং পাঠো পরবনদাবনযুরি তে অপরকতিপরগ্রস্থেধু চ 
ন সৃগুতে। 

১। বিফারবাচিমরট্গ্রতায়শ্রবণাৎ ন পরধাত্মেতি চে গরানু্যার্থমরটশ্রবপাৎ। 
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এপ্রচ্রপ্রকাশে। রবিঃ” ইতিবৎ প্রাচ্র্যং হাত্র প্রকাণস্ত চন্দ্রা্পেক্ষয়া । 
ততশ্চ প্রকাশঃ প্রাচুর্যেণ প্রস্ততোহত্রেতি বিবক্ষয়া «প্রকাশময়ে। 
রৃবিঃ” ইত্যপি স্তাৎ। 

“তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট& [ পা" সৃ ৫18২৭ ] ইতি স্মৃতে্ববষযন্বং 
দৃশ্টাত ইতি। অন্রেতি ভেদবিবক্ষা চ প্রতিমায়াঃ শরীরমিতিব€ 
প্রযুঙ্যতে চ। পক্রক্ম-তেজোময়ং দিব্যমূ”ইতি শ্রীহরিবংশে। “আতা 
জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধঃ” ইতি দশমেহপি [শ্ীভাগবতে, ১০ম, ৪৭অঃ, ৩১] 
অতএব “তত্প্রকৃত' [ পাঁঁ সূ 6181৭ ] ইতি কর্মধারয়ত্েনাপি 
ব্যাখ্যায়তে ৷ 

তদেতৎ বিরৃতং শ্রীরামানুজভ্ীপাদৈঃ *তৎপ্রচুরত্বং হি তত্প্রভৃতত্বং 
তচ্চেতরস্ত সত্তাং নাবগসয়তি ; অপি তু তশ্তাল্পত্বং নিবর্তয়তি | 

ইতরসপ্তাবাসন্ভাবে তু প্রমাণান্তরাবসেয়ো। ইহ চ প্রমাণাস্তরেণ 
তদভাবোহ্বগম্যতে । “অপহতপাপ্যা” [ছাঃ ৮1১৫] ইত্যাদিন! 
তাবদেব বক্তব্যমূ। 

র্ধাননদস্ত ্রভৃতত্তমন্তানদদস্তল্সত্বপেক্ষত ইতি | উচ্যতে চ তৎ-_ 
“লন একে মানুষ আনন্দঃ” [ তৈ, আ, ৮ অনু.] ইত্যাদিন! জীবানন্দাপে- 

ক্ষয়! ব্রন্মানন্দে!। নিরতিশয়দশাপন্নঃ প্রস্তুত ইতীতি। 
অতএবানন্দময়ং প্রস্তত্য *রসো বৈ সঃ রসং হোবায়ং লব্ধীনন্দী- 

ভবতি। কোহ্োবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ” [তৈঃ আঃ ৭১] প্যদেষ 
আকাশ আনন্দো ন স্তাৎ এষ হোেবানন্দয়তি” [তৈঃ আঃ, ৭ অনু, “সৈষা- 
নন্দস্ মীমাংসা! ভবতি” [ তৈঃ আঃ১২1১/৮ ] এতমানন্দময়মুপসংক্রাময়তি 
“আনন্দং ব্রহ্ধণে! বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চ ন” [তৈঃ আঃ ৯ অনু] 

ইত্যানন্দানন্দময়য়োরেকার্থতাবিন্যাসেনাভ্যাসো দৃশ্ঠতে | 
"আনন্দে। ব্রন্মেতি ব্যজনাৎ” [ তৈঃস্ৃগুবল্লী ] ইতি, *অন্ং ব্রদ্মেতি 

বাজনাৎ” [ তৈঃ ভৃগুঃ ] ইত্যাদিবৎ তত্বমেব ক্ফটমভ্যস্ততি। তদেক- 
স্বরূপেহপ্যানন্দময়ে প্রিয়াদিভেদশ্চ প্রাতস্ত্যপাঞ্গবীয়মাধ্যাহ্িকভেদ- 

বস্তাবানুপ্রকাশে। ৰ | 



৪৮ . ভ্ীভগবৎ-সন্ব্ভীঁ 

অতএবৈতন্মিশ্নানন্দগয়ে বস্তস্তরীভাববিবক্ষয়ৈবোক্তমৃ--প্যদা হোবৈষ 
এতম্মিম দরমন্তরং কুরুতে অথ তন্য ভয়ং ভবতি” [ তৈঃ ২৭১] ইতি। 
কিম্বা প্যদা হেবৈষ এতন্মিম্ন দৃশ্ঠেহনাত্যেহনিরুক্তে অনিলয়ে অভয়- 
প্রতিষ্ঠং বিন্দতে । অথ পোঁহভয়ংগতে। ভবতি” [ তৈঃ, ২৭১] ইতি 
পূর্ব্বোক্তেঃ সর্ব্বথ! তমিষ্ঠৈব কর্তব)11 তত্র ব্যবধানকর্ত রং ভবতীত্যর্থঃ। 
তদুক্তং ভ্রীপরাশরেণ,-_ 

“স] হানিস্তম্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ। 
যন্মুুর্তং ক্ষণং বাপি বাস্থদেবে ন চিন্ত্যতে ॥৮-_ইতি॥ 

--গরুড়পুরাণে, পূর্ববখণ্ডে, ২২১২২ । 

তন্মাৎ প্রভৃতানন্দ এবানন্দময়ঃ। অথব! অত্রানন্দময়শব্দেন প্রিয়া- 
দিষু য আত্ম! প্রোচ্যতে স এব গৃহাতে । ততশ্চ ত্য প্রিয়াদিভ্যো ভেদ- 
বিবক্ষয়া চাঁত্বতয়া চ তথ্প্রাচ্রধ্যমন্নময়যোগ্য ইতিবদেব সংগৃহতে-- 
অভে্দবিবক্ষয়া । 

ননু বিকারার্থময়ট প্রবাহীস্তঃপতিতত্বাদ কম্মাদর্ধজরতীবৎ* প্রাচ্র্যার্থে 
ন যুজ্যতে- নৈবং-_ পুর্বেরোদাহ তাভ্যাল-বলাৎ যুজ্যত এব। 

প্রবাহপ্রবেশে তু ব্রহ্মপুচ্ছমিত্যত্র চিলি দুষ্যেদিত্য- 

বোচামঃ- 

কিন্বান্নময়াদিঘপি ন সর্বত্র বিকারার্থতাধিগম্যতে। তম্মতেহপি 
প্রাণময় এব ত্যক্তত্বাৎ | 

তত্র হি প্রাণাপানাদিযু প্রাণবৃত্তেঃ প্রাচ্র্ধ্যাদদেব ময়ট,। “পৃথিবী 

* অর্দজরতী-্তায়ঃ ১--যত্র সর্বত্যাগে গ্রহণে বা প্রসক্কে নিধু'ক্তিকষেকাং শোপাদান- 

মংশাস্তরত্যাগশ্চ ক্রিয়তে, তত্রায়ং স্তায়োইবতরতীতি | বধা-_-জরতী বুদ্ধ স্ত্রী, তন্তাঃ পতিঃ 
তদর্ঘং মুখমাতং গৃহাতি হৃবয়বাস্তরং ত্জতীতি যুক্তিশুন্তং, তথা! যে ঈশবচনত্বেনাগষগ্রমাণ" 
মুপগচ্ছস্তিঃ তেষাং বুদ্ধবচসামপি প্রামাণাপ্রসঙ্গঃ বেদন্তাপি বা অগপ্রামাণ্যাপত্তিঃ যদি বা 

ঈশবচনত্বশামোহপি বেদন্ত প্রাধাণাং অগ্রাগাণ্যং চ বুদ্ধবচসামলীক্রিয়তে, তদেতদপি যুক্তিশৃন্ত 
মিতি ভাবঃ॥ 
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পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” [ তৈ$ উঃ ২২1১] ইত্যন্ত্ চ পৃথিব্যভিমানি-দেবতায়াং, 
প্রাণবিকারত্বাভাবঃ | 

স্বমতে ত্বম্নরনময়স্থাপি প্রাচূ্্যার্থতা । অন্ন! রসে হম্ববিকারভ্তহুপ- 
লক্ষিতত্বেনান্তোহপি তদ্বিকারো লভ্যতে। ম চ জলাদিবিকারপ্রচুর 
ইতি,_ন) “দ্যচস্ছন্দসি” [ পা* সুপ 8৩১৫০ ] ইতি ছন্দলি বহ্বচো 
বিকারার্ধে ময়ট নিষেধাঁৎ। 

কিঞ্চ আনন্দশবেন তত্র শুদ্ধব্রদ্েব মতং তন্তচ বিকারোন সম্ভবতি; 
তন্মান্ন বিকারার্থতাপ্রাপ্তিঃ। হেত্বন্তরেণ সৃত্রয়তি--“তদ্বেতৃব্যপ- 
দেশাচ্চ” [ ব্রহ্ম সূ$ ১১1১৫ ] ইতি। ইতশ্চ প্রাচ্র্ধ্যার্ধে ময়, ন তু 
বিকারার্থে। যম্মাদানন্দহেতুত্বং তস্তৈবোপদিশতি শ্রতিঃ_-“এষ হোবা- 
নন্দয়তি” [ তৈঃ আনন্দবল্লী, ২] ইতি আনন্দয়তীত্যর্থঃ । যথা, 
লোকে প্রচ্রপ্রকাশলক্ষণঃ সূর্ধ্যার্দিরেব সর্ব প্রকাঁশয়তি ; ন তৃচ্ছপ্রকাশ- 
লক্ষণন্ম,দ্রতোরকাদিঃ। 

নচ প্রকাশবিকারপ্রচুরোহপি জলাদিঃ। তথ সর্ববতোহপি প্রচুরানন্দ- 
লক্ষণং ব্রদ্ষৈব সর্ববমানন্দয়েৎ। 

অনেন হেতু-ব্যপদেশেন প্রাচুধ্যস্ স্বরূপাঁতিশয়পরত্বমেব ব্যজ্যতে। 
প্রকাশযুক্তেন চ রত্বাদিনা যত্প্রকাশনমূ, তদপি তত্রস্থিতেন প্রকাশেনৈব 
ভবতি,__নতু পার্থিবাংশেন। তম্মাদানন্দ এবানন্দয়তি ;) তদেতৎ ব্যঞ্জিতং 
*এব” কারেণ, _ শ্রুত্যা১ -“এষহোেবেতি” [ তৈঃ আঃ ]। 

ননু পুচ্ছে ভ্রন্মশব্সংযোগাতন্ত ব্রন্মেতি সংজ্ঞা যুক্ত।। কথং 
নামানন্দময়স্থয তগসংজ্ঞা ? 

তত্রাপি সুত্রয়তি “মান্ত্রবর্ণিকমেবচ গীয়তে” [ ত্রহ্ধ সুঃ, ১1১১৬ ] 
ইতি'__ 

১। পুচ্ছপ্রতিষ্ঠেতি পুচ্ছে আনন্দাতিশরতাৎ প্রাচু্যার্থত।। 
২। বায়োঃ পৃথিবীত্বেন নির্দেশেংপি ন বিকার ইত্যর্থঃ। 

৩। নন্তবর্ণোদিতং ব্রদ্ধৈবানন্দময় ইতি দীয়তে। 



৫৪ প্রীতগবৎ-সন্দস্ভাঁয় 

“সত্যং জ্ঞানমনত্তং ব্রদ্ষেতি” [তৈঃ উঃ ২১] মন্ত্রবর্ণোদিতং ব্রক্ধৈ- 
বাম্ননয়াদিত্বেন গীয়তে তদধিকারপতিতত্বাৎ । 

তথাহি-্“ব্রক্মবিদাপোতি পরম্” ইতি জীবস্য প্রাপ্যতয়। ব্রহ্ম 
নিদ্দিউমূ। “তদেষাভ্যক্তা” ইতি, তদ্ত্রঙ্মাভিমুখীকৃত্য প্রতিপাগ্তয়। 
পরিগৃহা ধগেষা অধ্যেতৃভিরুক্তেত্যর্থঃ। “তস্য চ তম্মাদ্থ| এতম্মাদাত্মন” 
[তৈঃ আরণ্যক, ৫) ইত্যব্রাত্ম-শব্দেনাপি নির্দিষ্টস্ত ব্রহ্মণ আত্মতাৎপর্য্যা- 
বলানমাননময় এব দপিতমূ। তঞৈবাস্তরতমত্ব'নগান্ডেঃ | তলম্মাতব্ৈব 
তৎপধ্যবপানীতদানন্দবিশেষোপলব্িযুতোদয়স্থানন্দময়স্য পরব্রন্মত্বং তেন 

মন্ত্রেণ সিধ্যতি। 

আনন্দন্যাপি জ্ঞানাকারত্বাতস্ত চানস্তত্বাদিভিমিশ্রত্বেহপি তন্রপত্বান্নার্ঘ- 

ভেদণ্চ ) শ্রর্গতিশ্চ--“প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়” [মণ্ডুঃ উঃ ৫] ইতি। 
তদেবচ ব্রঙ্গত্বং ততদ্বিশেযোপলব্িরহিতোদয়ে পুচ্ছেইপি প্রিয়াদিভ্যো- 
ইধিকত্ব-বিবক্ষয়! ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যনেন ুনরপদিশ্রাতেনতু তস্তৈব 
প্রধানত্বেন। অতএব $-_ 

«অসম স ভবতি অসদৃব্রদ্ষেতি বেদ চে । 

অস্তি ব্রন্ষমেতি চেদ্বেদ সম্ভমেনং ততোবিছুঃ ॥৮ 

[ তৈঃ উঃ ২৬১] 

ইত্যেষ শ্লোকোহপ্যানন্দময়পর এব  সবিশেখা তব মুখ্যত্বাৎ মুখ্য এব 
সংপ্রত্যয়াচ্চ | | 

নচানম্মিন বাক্যেপি নির্ববিশেষং প্রতিপাগ্যতে- _অস্তি সত সমবায়িতয়া 

নির্দেশাৎ। 
যগ্যেবং মন্যতে,.স্প্রকাশমাত্রত্বমৈব হি চিদাত্মনঃ সত্তা_নান্যেতি। 

তথাপি নবিশেষত্ব এব পর্য্যবসতি | “কিঞ্চ ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা 
ইত্যাদিকমুক্ত। তত্র তত্রোদাহৃতাঃ__-“অন্নাদৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্ডে” 

২) জত্যজানমনস্তং ব্রন্গেত মন্ত্রেণে। 



সর্ববসন্যাদিনী " ৫১ 

[ তৈঃ উঃ ২১] ইত্যাদয়ঃ শ্লোকাঃ ন পুচ্ছমাত্রপরা* অপিত্বমনয়াদি- 
পরাঃ ; এবময়মপ্যানন্দময়পরত্বেনৈব শ্লিষ্যতে । 

এবং “নেতরোহনুপপতেঃ” [ব্রন্মঃ সুঃ ১১1১৭] ইত্যাদিসূত্রাণ্যপি 
আনন্দগয়স্য জীবত্ব-নিষেধ-পরাণীতি। তস্য পরক্রন্মত্বমেব তৈঃ সাঁধ্যতে 
ইত্যলমতিবিস্তরেণ। 

যদি চ সৃত্রকারস্য বেদান্তার্থানভিজ্ঞতাঁং নিগুঢমতি প্রয়তা ততপ্রমাদ- 
মার্জন-স্বচাত্রীন্বাঙগশ্ভঙ্গ্য। তদাননাম়নূত্রমেবং ব্যধ্যেয়মূসস্ 

“আনন্দময়? ইতাত্র পক্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” ইতি স্বপ্রধানমেব ব্রন্ষোপ,' 
দিশ্যাত ইতি,_তথা বিকার-সুত্রে চ “বিকার”-শব্দেনাবয়বঃ--«প্রাচূর্ধ্”- 
শব্দেন “সাদৃশ্ঠং” বাখ্যেঘ়ম্, তা সুত্রকারস্তাঁশাব্দিকতৈব চ প্রপজেত-_ 
ততচ্ছব্দাদিভিস্তত্তদর্থানভিধানাৎ |  “ময়ট৬প্রত্যয়-বিকার-প্রাচুর্ধ্য- 
শব্দানামনন্তর-নির্দিষ্টানামন্তার্থত্বং ন ব! বালকন্তাপি ০০০৪ 
উক্তন্ত স্কান্দে বায়র্যে চ £-_ 

" “অল্নাক্ষরমসন্দিগ্ধং পারবদ্িশ্বতোমুখমূ । 

অস্তোভমনবগ্ঞচ সূত্র সৃত্রবিদো বিছুঃ॥৮ ইতি। 
কিঞ্চ প্রথমসৃত্রার্থে প্রিয়শিরস্তাগ্ত-প্রাপ্তিরিতি চ বর্৫থমেব স্তাৎ 

পুরৈবৈষাং লৌকিকত্বেনৈব নির্ধারণাৎ ; নতু বিজ্ঞানাদিবদদ্বাত্বেন। 
তম্মাদানন্দময়ন্তেব পরক্রন্মত্বে সতি প্রিয়াদয়স্তঘ্বিশেষ! ইত্যন্তেব স্বরূপ- 
প্রকাশ-বৈশিষ্যম্। 

ততশ্চ পুর্বববৎ স্বগতৈকদেণানঙ্গীকৃতেরেকদেশোদয়বিরোধাদন্ত্যেব-- 
স্বাংশবৈশিষ্ট্যমৃ। 

£এতন্তেবানন্দস্তান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবস্তি” [তৈঃ 'আঃ 
৩।৩।৩২ ] ইতি শ্রতিশ্চ তখৈবাহ । «নির- 

নির্বিশেষ-বাদখগ্ডনম্ 
বয়ব”-শব্দব্যাকোপশ্চ,*_-প্রারৃতাবয়বরাহিত্যাদিন! 

১। অননয়াদিকোষতাতপর্যকাঃ। 

২। আনন্দময়োতত্যাসাদিত্যভার্থে। 

৩। অপাণিপাদ ইত্যাদিঃ। 



.€৫২ প্রীভগবহ-সন্দভীঁয় 

পরিহ্ৃতঃ। ইখমেব তন্য: নিরুপাঁধেরেব স্বত আনন্দ-প্রকাশানস্ত্যং 
বাগীয়ন্ “সন্দোহ”-শব্দমাহৈকাদশে শ্রীদতাত্রেয়ঠ__ 

£€কেবলানুভবানন্দসন্দোহে। নিরুপাধিকঃ” [শ্রীভাঃ ১১৯১৮] 

ইতি। অতএবাপ্রাকৃতাবয়বস্তেন তন্তানশ্বরতৃঞচ যুক্তমূ। 
তথা “জন্মাগ্স্য” [ব্রজ্ষ' সূ" ১1১২] ইত্যাদেঃ ৭শ্রন্তত্বাচ্চ” 

[ ব্রহ্ম" সূ ১/১।১২] ইতাত্তস্ত গ্রন্থস্ত তাৎপর্ধ্যং তৈবং ব্যাখ্যাতম্। 
ক্ীরামানুজ-শারীরক-ভাঁষ্যে যথণ “অতএব নির্ব্বিশেষচিম্মাত্রব্রহ্ম- 

বাদেহপি সুত্রকারেণীভিঃ শ্রুতিভিনিরন্তে। বেদিতব্যঃ | পারমাথিকমুখ্যে- 

্ষণাদিগুণযোগি জিজ্ঞান্ং ব্রদ্মেতি “গৌণশ্চেননাত্বশব্বাৎ” [ত্রহ্ম'সূ" ১1১৬] 
ইত্যাদে স্থাপনাৎ নির্ববিশেষ-বাদে হি সাক্ষিত্বমপ্যপারমার্থিকম্; বেদাস্ত- 
বেগ্তং তরঙ্গ চ জিজ্ঞান্ততয়1 গ্রতিজ্ঞাতম্; তচ্চ চেতনমিতি “ঈক্ষতের্না- 
শব্দম্” [ ্রদ্ধ" সু' ১১1৫ ] ইত্যাদিভিঃ সুত্রৈঃ প্রতিপাদ্যতে । চেতনত্বং 
নাম--চৈতন্যগুণযোগঃ | অত ঈঞ্ষণ-গুণ-বিরহিণঃ-_ প্রধানতুল্যত্বমেবোতি” 
[ শ্রীভাধ্যম-১।১১২ ] 

তদ্ধাদে দৌষএব প্রত্যাবর্তত ইতি কিং বহুনা, “ন স্থানতোহপি 
পরস্তোভয়লিঙ্গং সর্বত্র হি” [ক্রহ্ম সূং ৩২১১] ইত্যধিকরণে 
সর্বেষামেব বাক্যানাং সবিশেষ-পরত্বমেব দর্শিতমন্তি | 

তথাহি তবর্থঃ--“সর্ববকর্ম্মা সর্বব কাঁমঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ববরসঃ”-[ছান্দোগ্য 
১৪ খঃ ৩ প্রাঃ অঃ] ইত্যেবমাদিকং পরস্তয ব্রক্মণঃ সবিশেষত্ব-চিহ্ন্মূ। 

«অস্কুলমনণ হম্বমদীর্ঘম্ [ৰৃঃ আঃ ৩1৮৮ ] ইত্যেবমাদিকং নির্বিবিশেষত্ব- 
চিহ্ম্---তদেতছুভয়ং চিহৃং পরমস্য ন সম্ভবতি,-বিরোঁধাৎ । 

নাপিস্থানমুপাধিমঙ্গীকৃত্য তৎসভ্ভাবনীয়ম»--উপাধিযোগেন সবি- 
শেষত্বং স্বতো৷ নির্বিবশেষত্বমেবেতি, হি যন্মাৎ সর্বউ্রৈবোপাধিসন্বপ্ধে 
তদসম্বন্ধে 'চ তস্য সবিশেষত্বমেবোপলভ্যতে | তন্রোপাধিসম্বন্ধে 

১। পৃথিব্যািস্থানতোংপি অন্তর্ধ্যামিণঃ পরস্য ব্রঙ্গণঃ অপুরুষার্থনত্বন্ধো ন ভবতি। 
তু ? হি যতঃ সর্ব শ্রুতিস্থতিষু পরং ব্রদ্ধ উভপ়লিঙ্গং নিরত্য-নিখিলনোবন্বকল্যাণগুণাকবস্ছে 
তয়লক্ষণভিধীয়তে ইত্যর্থ)। 
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তাবছুভয়থাপি সবিশেষত্বম্ ; তেনোপাধিন। তত্রৈব স্বরূপ-শক্তি-প্রকাশনেন 
চ যদি তত্র স্বরূপশক্তিননম্াতদা জড়ম্য তস্তোপাধেঃ গ্রবৃত্াঁদিকমপি ন 
স্যাৎ। নচ স উপাধিরাগন্তকঃ। 

“সদৈব সৌম্যেদমগ্র আমীৎ৮ [ছান্দো ৬৬।২ অঃ ] ইত্যত্রেদং- 
শব্েন তন্যাপি সভা তাদাত্যেনাগ্রে স্িতেরান্নাতত্বাৎ--নচ তছু- 

পাঁধিদোষেণ তল্লিগুমূ । তম্মিন সতাঁপি তেন তদস্পর্শাৎ। “অপহৃত 

পাপ্যা” | ছান্দ ৮1১1৫ ] ইত্যাদিশ্রদতেঃ তদনস্তরমেকবিজ্ঞানেন সর্বব- 
বিজ্ঞান-্প্রতিজ্ঞা চ সবিশেষত্বমেব বোঁধয়তি । 

এবং জগছুপাদানত্বাদিবাক্যং জগজ্জীব-তাদাত্ময-বাক্যঞ্চ অত্র নির্ববিশে- 

যত্বে_“সদেব সৌম্যেদং” [ ছান্দো! ৬৬২১] ইত্যপক্রম-বিরোধঃ | 
তদবিরোধস্ত সদিদমোরিব তয়োস্তাদাক্ব্যেনৈব সামানাধিকরণ্যাস্তবতি। 
তথাঁচ সবিশেষত্ব এব সাঁমানাধিকরণ্যম্; তথাগ্রে পরমাত্মসন্দর্ভাখ্যে 

তৃতীয়সন্দর্ডে বঙ্ষ্যামঃ। 
«“সদেবৈদং” ইত্যুপক্রমবিরোধাঁদেব চ নিরুপাধিবগ প্রতীয়মানে 

«একমেবাদ্িতীয়ং ব্রহ্ম” [ছান্দো ৬২২] ইত্যত্রাপি নেণং-শব্ববাচ্য- 
স্যাভাবং বোধয়তি । 

কিং তছি ইদং-শব্দবাচ্যস্তাপি তচ্ছক্তিত্বমৈব বোধয়তি। তত্রৈ- 
কমিত্যনেন জগছুপাদানস্ ব্রহ্মণ একত্বমেব, নতৃ পরমাণুবদ্বাহল্যম্ 

“অদ্বিতীয়ং* ইত্যনেন তস্য স্বশক্ত্যেকসহায়ত্বং--নতু কুলালাদি- 
বন্মভিকা দিলক্ষণবস্তস্তরসহামিতি গম্যতে । এব্-কারোহজাপস্তাবন!- 

নরৃতার্থ | তত্যাব্যক্তস্থয তচ্ছক্তিত্বেংপ্যুপাবিত্ব-গ্রত্যয়ো বহিরঙ্গত্বা- 
দেবেতি জ্ঞেয়ম। তথোপাধিপ্রতিষেধবাক্যে--“অথ পরা য়! তদক্ষর- 
মধিগম্যতে | যতদদৃশ্যমগ্রাহম্্” [ মুঃ উঃ ১1১৬] ইত্যাদে। প্রাকৃত- 
হেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য নিত্যত্ববিভুত্বাদিকল্যাগগুণযোগো| ব্রহ্মণঃ প্রতি- 
পাগ্তে | 

১। তন্ভাপি লত্তাভাদাস্থ্যেনাগ্রেংপি হ্থিতেরিতি পাঠাস্তরদ্। 



৫8 প্রীভগব্-সন্দন্ভীয় 

“নিত্যং বিভূং সর্বগতম্” [মুখ উঃ ১১৬] ইত্যাদিনা এবং 

পনিগু'ণং নিরঞ্জনং” ইত্যাদীনামপি প্রাকৃতহেয়গুণবিধয়নিষেধত্বমেব | 
সর্বতোনিষেধে স্বাভ্যপ্রগতাঃ নিসাধয়িষিতা নিত্যতাদয়শ্চ নিষিদ্ধাঃ স্থাঃ | 

জ্ঞান-মাত্র-স্বরূপ-বাদিন্যোহপি ব্রল্গণো জ্ঞানস্বরূপতাঁমভিদধতি | 

তথাপি তৎস্বরূপত্ব এব তশ্য জ্ঞাতৃত্বমস্তীতি ন নির্বিিশেষত্বং ততৎপ্রতি- 

পাদিতমূ । এবমানন্দব্রদ্গেত্যত্রাপি জ্ঞেয়মূ। 
কি্চ তত্র তত্র দ্ব্রক্ষ”-শব্দেনৈব সবিশেষত্বং স্পষ্টীকৃতম্,-- 

ংহণার্ঘত্বাৎ । অতএব “আনন্দং ব্রন্ধণে। বিদ্বান”, [ তৈঃ উঃ ২৩1১ ] 

ইত্যাদে। ভেদনির্দেশশ্চ। 
দ্যতো! বাঁচে। নিবর্তস্তে” . ইত্যাদিকবাঁক্যং চালৌকিকত্বাদানস্ত্যাচ্চ 

সঙ্গচচছতে । অতএব পকব্রল্গ তে ক্রবাঁণি” পক্রক্মবিৰাপ্ধোতি পরম্” রঃ ন 
বিরুধ্যতে। 

“্যত্র হি দ্বেতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি যত্রতৃস্থ 
সর্ধ্মাত্ৈবাড় তৎ কেন কং পশ্ঠেৎ ইত্যাঁদৌ, “নেহ নাঁনান্তি 
কিঞ্চন” "ম্বত্যোঃ ন ম্বত্যুমাপ্ধোতি য ইহু নাঁনেব পশ্ঠতি” ইত্যাদ চ 
জীবমায়য়োস্তচ্ছক্তিতয়। কৃৎসম্ত জগতে। ব্রঙ্গকার্যতয়া সর্বেষাং 

তদন্তর্ধ্যামিকতয়। চ তদাত্মকত্বেনৈ ক্যাৎ__-ণ্প্রত্যানীকনানাত্বং প্রতি- 
ধিধ্যতে । ন ত€ সর্ববথা অস্ত সর্বমিতি ত্বরূপভেগাঙ্গীকারাৎ। “বহু স্তা।ং 

প্রজায়েয় [তৈঃ ২৬১] ইতি নির্ব্িকারস্তৈব সতোহচিস্ত্যশক্ত্যা 

কার্ধ্যভাবভেদাঙ্গীকারাচ্চ । প্রত্যক্ষা দিঘকলপ্রমাণানবগতং ব্রহ্মণে। নানাত্বং 
প্রতিপাদ্য তদেব প্রতিষেধবাক্যেন বাধ্যত ইত্যুপহাস্তমিদং |” (.শ্রীভাষ্য- 
জিজ্ঞাসাধিকরণে | 

নেহেত্যা্দৌ_ইহ ব্রহ্মণি যতকিঞ্চনাস্তি তন্নান! নাস্তি কিন্ত স্বরূপা- 
ঝবকেবেত্যর্থঃ; নানাশব্দবৈয়র্ঘ্যাৎ। 

“যন্ত্র নান্াৎ পশ্যতি নান্তচ্ছ গোতি নান্যদিজানাতি নম ভূমা।” অথ 

১। জঅধয়বাদিত্বীস্কত!। 
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যন্ত্রান্যৎ পশ্যতি, অন্যচ্ছ,ণোতি অন্যদ্ধিজানাতি তদল্পম্। যে বৈ ভূমা তদ- 
স্বতং” [ ছান্দঃ ৭২৪1১] প্অথ যদল্পং তন্মর্ত্যম্” ইত্যাদে চায়মর্থঃ ) 
নান্যৎ পশ্ঠতীতি তন্মাত্রদর্শনাদবগম্যতে রূপবন্থং, তথ! নান্যচ্ছণোতীতি 
শব্দবস্ত্চ তন্ত দশিতম্ । এতদপ্যুপলক্ষণম্,-স্পর্শাদিমত্ঞ্চ জ্ঞেয়মৃ। প্সর্বব-- 
গন্ধঃ সর্ববরসঃ।৮ [ছান্দঃ ৩1১৪।৪) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। এবং বহিরিজিিয়েষু 

কর্তদর্শিতা। নান্যদ্বিজানাতীতি তথৈবান্তঃকরণেযু স্ফরতীত্যাহ 
তত্রান্যদর্শনাদি-নিষেধস্তস্তানন্তবিবক্ষয়। কৃৎ্নস্তয জগতোহপি তদ্িভূত্য- 
স্তর্গতত্ববিবক্ষয়৷ চ শুদ্ধে চিত্তে জগতোইপি তদিভূতিরূপত্বেন যথার্ধায়াং 
্র্ভো ন ছুঃখদত্বম। তছুক্তম £-_ 

“ময় সম্তষ্টমনসঃ সর্ববাঃ হৃখময়! দিশঃ” ইতি তখৈব বাক্যশেষঃ| 
“স বা এষ এবং পশ্যান্নেবং মন্বান এবং বিজানম্নাতবুরতিরাত্বক্রীড় 

আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স্বন্বরাঁড়ভবতি সর্ববেষু লোকেষু কামচারো 

ভবতি। [ ছান্দঃ উঃ ৭২1২ ] ইতি তম্মাদত্রাপি সবিশেধব্রজ্মণে| ভিন্ন- 
মিতি বক্তব্যং প্রতিশাখমেব ব্রহ্ম সর্বত্র গীয়ত ইতি । ূ 

“সর্বেবে বেদা যৎপদমামনস্তি” ( কঠঃ উঃ ২১৫ ] ইতি শ্রুতেঃ। 
তদেতদপ্যাহ “ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্ষচনাঁৎ”, [ ব্রহ্মসূঃ ৩১১২ ] 

অতএব “একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রঙ্গ”গ ইত্যেকে 
ভ্রিবিধভেদ-ভেদ.বিচারঃ 

,.. পঠন্তি। তদেতদপ্যাহ “অপি চৈবমেক”  ব্র্গসূঃ 
৩২১২ | ইতি । 

নচ “শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহামনুমানং চতুষয়ম্ । 
প্রমাণ্ষেনবস্থানাদ্বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে ॥৮ 

[ শ্রীভাগঃ ১১ক্বন্ধ ১৯।১৭ ] 
ইত্যত্র শ্রীভাগবত এব ভেদমাত্রং শ্রুত্যসম্মতমিত্যুচ্যত ইতি বাচ্যম 

বিকল্পশবস্য সংশয়ার্ঘত্বাৎ তত্র বিরাগণ্চ বস্তনিষ্ঠীপেক্ষয়েতি মূল এব 
বক্ষ্যতে | | 
০ বথা জীবন্ত এ্জপতিবাক্যেনোভয়লিঙ্গত্বেংপি দেহযোগরূপাবস্থা-ভেদাদপুরুযার্থ- 

যোগন্তথান্তর্যযানিণোহপি সোইবর্জনীয় ইতি চেন্ন,"প্রত্যেকং প্রতি পর্ধ্যারং সৎ আত্মান্তর্যযা- 
ম্যমৃত ইত্ান্তরধ্যামিণোত্মৃতত্ববচনাদিত্যর্থঃ। 



৬...  শ্ীভগবৎ-সন্দ্তীয় 

.. তদেবং স্বগতভেদে ত্বপরিহার্ধযে হর্ণরতাণিঘটিতৈক কুগুলবদ্ বন্বস্তর- 
প্রবেশেনৈব স প্রতিষেধ্যত ইতি স্থিতমৃ। 

তৎস্বরূপবস্তস্তরাণাং চ তচ্ছক্তিরপত্বাম্ন তৈঃ সজাতীয়োহপি ভেদঃ | 

'ম চাঁব্যক্তগতজাভছুঃখাদিভির্বিজাঁতীয়ে। ভেদঃ-__অব্যক্তন্যাপি 
তচ্ছক্তিরপত্বাৎ। অথব! নৈয়ায়িকাঁনাং “জ্যোতিরভাব এব.যথ! তম+” 
তথাঙ্গীকৃত্য তাদৃশচিস্তানুভাব-মায়ারুত চিদানন্দ-শক্তি-তিরোভাব-লক্ষণা- 
ভাবমাত্র-শরীরত্বেন নিণেতব্যত্বাদিতি ; নচাভাবেনৈব | তহি বিজাতীয়ো 
ইসে। ভেদ আপতিত ইতি বক্তব্যমূ। কেবলাদৈতবাদিনামপি তদ্দপরি- 
হার্ধ্যত্বাৎ। 

এবঞ্চ, নিষেধ-শ্রগতিভিফুক্তিভিশ্চ ব্রহ্মণি যোদ্বৈতাঁভাঁবঃ সাঁধ্যতে 
স চারত্যাপ্যপরিহাধ্য ইতি। পুনস্তদাপাতভিয়! ভাবেনেবাঁদ্বৈতং মন্যা- 

মহে ইতি বদতাং ভাবদৈতমপ্যবসীয়তে। তেনা- 
ভাবেন ভাবরূপত্রহ্মণো যদ্দৈতমস্তি, তম্ত ভাঁব- 

রূপস্যৈব সাক্ষাদবশিইত্বাৎ মিথ্যাপ্রপঞ্চস্তাভাবোহপি মিখ্যেত্যত্রাপি 
তদ্বৎ তত্রাপি” মিথ্যেবাঁবশিষ্যতে । অভাবস্ত ন বনস্তৃতিরিক্ত ইতি 
পক্ষেহপি ন সম্যগবগম্যতে । 

যদি চ ভূতলে এব ঘটাভাবঃ স্যাঁৎ তদা তত্র পুনর্ধটন্ত সংসর্গো 
ন স্যাদেব। তদেবং : পূর্ববযুক্তিভিরিখং চাপরিহীর্ধ্যায়াং ভেদবৃতে৷ 
হগতভেদবৃতিস্তশ্মিন্নস্ত্যেব । নম্ু নির্ভেদেহপি তনম্মিম্নিত্যং স্বগতভেদ- 
প্রতভীতিরপি মিখ্যেবাস্ত গুক্তিরজতবদনির্ব্বচনীয়ত্বাৎ। নৈবং। প্রান্তন- 
যুক্তিভি্বিজ্ঞানাদিভেদানাং ন্বরূপপাদপরিহরণীয়ত্বাথ। অবিদ্াঁতৎ- 
কার্ধযাপোহাঁবশিউ-তাদৃশম্বরপেহপ্যনির্ধ্ষচনীয়ত্ে সর্বত্র নাঁশাপত্তেঃ। নচ 
যত্র নির্ববক্ত মশক্যত্বং তত্র তত্র মিথ্যাত্বমিতি ব্যাণ্ডিরস্তি, ব্রহ্মণ্যব্যাণ্রেঃ ৷ 
“অনিরুর্তেধিনিলয়ে” [ তৈঃ উঃ ২1৭1১] ইত্যাদি শ্রতেঃ | লোকেহপি 
মিথোবিরোধিগুণধারিত্বেনৈব যুক্ঞযসিদ্বত্বাদ নি্ববচনীয়-ত্রিদোবন্ে কর্যুভো- 
যধিদ্রব্যাদিদর্শনেন-ব্যভিচারঃ | 

অতএব অচিন্ত্ো হি মণিমন্ত্রমহৌষধীনাং প্রভাব ইতি '। 

. অতর্কাচিস্ত্যভা বত্বম্ 
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“অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা, ন তাংন্তর্কেণ যোৌজয়েৎ” ইত্যুক্তমূ। 

তন্মাভদ্দচিন্ত্যস্য ভাবতয়! মিথোবিরোধিধর্মবদেব ততত্বমিত্যুচ্যতাম। 

তত্র তন্ত তাদৃশত্বাজ্ঞানে বৈগ্ভকবিধ্যেকানুগততমনিষেধকানুভবঃ প্রমাণমৃ। 
প্রস্ততস্তাপি বেদৈকানুগতবিদ্বদন্ুভব এব প্রমাণমূ। তথাচ গৈঙ্গী- 
শ্র্ঘতিঃ ,-- 

“যোবিরুদ্ধোহবিরুদ্ধে।মনুর মনুর্বাগবাগিক্দ্রোহনিক্দ্ঃ প্রবৃত্তিরপ্রবৃত্তিঃ 

স পরমাত্মা” ইতি। 
অতএব শ্রক্ত্যন্তরমূ,_-দনৈষ! তর্কেণ মতিরাপনেয়া”ইতি [কঠ ২৯]। 

এবং শ্রীবিধুপুরাণে,- 
“যন্মিন্ ব্রহ্মণি দর্ববশক্তি-নিলয়ে মানানি নে! মানিনাং। 

নিষ্ঠায়ৈ প্রভবন্তি” [ বিঃ পুঃ ৬৮1৫ ] ইতি । শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে চ-_ 
“বিষুণতত্বং পরিজ্ঞায় একগ্চানৈকভেদগং। 
দীক্ষয়েম্মোদিনীং সর্ববাং কিং পুনশ্চোপসন্নতান্” ইতি ॥ 

তদেবমতক্যত্বাততর্কমূল। খগ্ুনবিদ্য নাম্মিন্ প্রযোক্তব্যে ত্যভিহিতমৃ। 
'অতএবোকজ্জম্ হংসগুহাস্তবকে-- 

“যচ্ছভয়োবদতাং বাঁদিনাং বৈ 
বিবাদসম্বাদভূবো ভবন্তি। 

কুর্ববন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং 
তন্মৈ নমোহনস্তগুণায় ভূন্ে” ইতি । [শ্ীভাগ ৬৪1২৬] 

যুক্ত পরম্পরবিরোধিশক্তিগণাশ্রয়ত্বম» -জগতি দৃষটশ্রুতানাং 
পরস্পরবিরোধিনাং মর্বেষামেব ধর্মাণাং যুগপদেকাশ্রয়ত্বাৎ । বিঘ্ন ভব- 

শ্চাগ্রে বহুশোদর্শনীয়ঃ | 
অতন্তম্মিন তাদৃশশক্তয়ঃ সন্ত্যেব। কিন্তু তম্মিংস্তাসামভিব্যক্ত ্ প- 

লব্দৌ প্রাচুর্যেণ “ভগবৎ”-সংজ্ঞা। তদনুপলদ্ধো প্রাচুধ্যেণ “ক্ষ” 
ধজ্ঞেতি বিশেষঃ | অতএব শ্রীবিঞুপুরাঁণে-_- 

প্রত্যস্তমিতভেদং যত সত্বামাত্রমগোচরং | 

বচদামাত্বপংবেদ্ধং তজজ্ঞানং ব্র্মসংজ্ঞিতম্” [বিঃ পু$ঃ ৬৭1৫৩] 
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ইত্যত্রপ্রত্যস্তমিতেত্যেবোক্তম্--অস্ত' শবন্যাদর্শনমাত্রার্থত্বাৎ। তম্মা- 
দ্বৈতাদ্বৈতাঁদি শ্রচ্তীনাং তন্মিংস্ততত্প্রাধান্েন প্রবৃত্তিরিতি। 

তথ! ন চ শক্তিরূপো! ধর্্মোধন্মীতিরিক্তে তম্মিন্ বর্তত ইত্যনেন কিং 

নির্ধন্মে ধর্মোবর্ততে ? কিংবা সধর্থে বর্ততে ?--ইতি বিকল্পকল্পনা" 
প্রকার! অপি নিরসনীয়াঃ ৷ 

তথা ভবন্মতৈহপি কিং সাবিগ্ধেব্রহ্মণ্যবিগ্ভানিরবিগ্ধে বেত্যাদিকং 

প্রব্যং চেতি কুতমতিবিস্তরেণ। 
তদেবং ঘট্টপালেঘিব নিরস্তেষু নির্দন্মবাদেষু ধর্মমবাঁদ[নাং শ্রীবৈষ- 

বানাং শ্রী শ্রীপুরুষোত্তমপাঁদপীঠপরিসরং প্রতি রাজপথেনৈব গতিঃ। 
তথাহি শ্রীবিষুপুরাণে মৈত্রেয় উবাচ, 

“নিগুণস্তাপ্রমেয়স্ গুদ্বন্তাঁপ্যমলাত্বনঃ। 
কথং সর্গাদি-কর্তৃত্বং ব্রহ্ম ণোহভ্যুপগম্যতে [ বিঃ পুঃ ১/৩1১। ] 

ইত্যনন্তরম্ শ্রীপরাশর উবাঁচ__ 
' «শক্তয়ঃ সর্ববভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ |. 

যতো হতো ব্রন্মণস্তাস্ত সর্গাছ্া? ভাবশক্তয়ঃ | 

ভবস্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকল্ যথোষ্তা” ইতি । 
ব্যাখ্যা তঞ্চ শ্রীধরম্বামিভিঃ-- 

“লোকেহি সর্ব্বেষাং ভাঁবানাং মন্ত্রাদীনাং শক্তয়ঃ অচিস্ত্যং তর্কাসহং 

কার্ধ্যান্যথান্ুপপত্তিপ্রমাণকং যজজ্ঞানং তন্য গোচরাঃ সন্তি। যদ্ধ 

অচিস্ত্য। ঃ-_ভিন্নাভিম্বত্বাদিবি কল্লেশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ_-কেবলমর্থাপতিজ্ঞানি- 
গোচরাঃ সম্তি। যত এবম্, অতোব্রক্মণোহপি তাস্তথাবিধাঃ 

সর্গাগ্াাঃ সর্গাদিহেতৃভূতাঃ ম্বভাবসিদ্ধাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেবস্প্পাবকস্ 
দাহকত্বাদিশক্তিবৎ। অতোগুণাদিহীনস্যাপ/চিন্ত্যশক্তিমত্তাদ্,/ক্ষণঃ সর্গাদি- 
কর্তৃত্ং ঘটত ইত্যর্থঃ।৮ 

শ্রেতিশ্চ,--“ন তস্য কা্যং করণঞ্চ বিদ্যাতে” [ শ্বেতা ৬৮] 
ইত্যাদিঃ। “্মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্যান্মীয়িনঞ্চ মহেশ্বরম্” [ শ্বেতাশ্ব ৪। 
১* ] ইত্যাদিশ্চ। যত্বৈবং যোজনা,-সর্বে্ষাং ভাবানাং পাবকস্যোফ্তা- 
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শক্তিবদচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব। ব্রহ্ধণঃ পুনস্তাঃ স্বরূপাঁদ- 
ভিম্নাঃ শক্তয়ঃ “পরাস্ত শক্তির্রবিবিধৈব শরীয়তে, শ্বাভাবিকী জ্ঞানবল- 
ক্রিয়া ৮” [শ্বেতাশ্ব ৬৮] ইত্যাদিশ্রম্তেঃ | অতোমণিমন্ত্রাদিভিরগ্র্যোফ্যব্ 

কেনচিদ্ধিহস্তং শক্যন্তে । অতএব নিরস্কুশমৈশ্বর্যম__ 
£সব। অয়মস্ত সর্ব্বস্ত বশী সর্বস্তেশানঃ সর্বস্তাধিপতি* [ বুঃ আঃ 

৪181২২।] ইত্যাদিশ্রুতেঃ | “তপতাং শ্রেষ্ঠ*ইতি সন্বোধয়ন্ যা 
কাচিদপি তপঃ-শক্তিঃ সা তন্তৈবেতি সৃচয়তি । যত এবম, 
অতোব্রক্মণোহেতোঃ সর্গাদ্যাঃ ভবস্তি নাত্র কাচিদনুপপতিরিত্যর্থ 

ইতি। 
অন্তর “গায়ান্ত প্রকৃতিং বিদ্যাৎ”ইত্যত্র মায়ায়া অপি স্বভাবতবমুক্তম্, 

প্রকৃতেস্তৎপধ্যায়ত্বাৎ । অতএব মায়িনমিতি 

নিত্যযোগ এব মত্বর্থীয়ঃ |" মহেশ্বরে মায়াস্তীতি 
মহেশ্বরত্বস্ত তন্ত মায়াতঃ পরমিতি বক্তব্যমূ। উত্তরস্তাং যোজনায়াং 
মায়ায়াং ব্বরূপাদ্ভিন্নত্বং বহিরগগত্বেহপি তদেকাশ্রয়ত্বাৎ। 

ততঃ স্থৃতরাঁমেব সা মহেশ্বরত্বব্য্জিকান্ত। শক্তিঃ স্বরূপড়ূতেতি । তথ 
প্রথমায়।ং যোজনায়াং “সর্গাদ্যা” ইত্যত্রাদ্য-গ্রহণেন স্থিতিপ্রলয়ময্যো 

জগতকারধ্যাঃ শক্তয়োগৃহান্তে ।  স্বরূপৈশ্ব্ধযাদিপ্রকাশবৃত্িকশক্তয়োইপি 
শক্তিত্বেনৈক্যেইপি বন্ত্বনির্দেশস্তত্তদত্িভেদ-বিবক্ষয়া | 

অত্র শ্রীরামানুজশারীরকেহপীথং লিখিতম্-_-“যদি নির্বিশেষ-জ্ঞান- 
রূপ-ব্রহ্ষাধিষ্ঠান-দ্রম-প্রতিপাঁদন-পরং শাস্ত্র; তহি--“নিগুণস্ত” ইত্যাদি 

চোদ্যং “শক্তয়”ইত্যাদি পরিহারশ্চ ন ঘটতে । 
তথাহি সতি-_নিগুএন্ত ত্রহ্মণঃ কথং লর্গাদিকর্তৃতম? ন ব্রঙ্গাণঃ 

পারমার্ধিকঃ সর্গঃ) অপিতু ভ্রমকল্পিতঃ ইতি চৌদ্যপরিহারো স্যাতাম.। 
উৎ্পত্যাদিকার্ধ্যং সব্াদিগুণযুক্তাপরিপূর্ণকর্মবশ্েযু দৃষ্টমিতি 

তষ্তস্তাবরহিতস্য কথং সম্ভবতীতি চোদ্যম্। দৃষ্টসকলবিসজাতীয়স্ত 
ব্রহ্মণোষখোদিতম্বভাবস্তৈব জলাঁদিবিসজাতীয়স্যাগ্র্যাদেরৌফ্যাদিশরক্তি- 
যোগবৎ সর্বশক্তিযেগোন বিরুধ্যত ইতি পরিহারঃ” ইতি শ্রীভাষ্যম 

শত্তেঃ স্বাভাবিক ত্বম্ 
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[ বেং কোং মঃ প্রঃ খঃ ৬৫-৬৬ ]1 জ্ীভগবছুপনিষত্নু চ স্বভাবশক্তিমত্ত্রে- 
নৈবোপদিষ্টম্__ 

“জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্য।মি যজ জ্ঞাত্বামবতমন্ঈতে। 
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তনাসছ্চ্যতে ॥ 

সর্ববতঃ পাঁণিপাঁদন্তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখং | 

সর্ববতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ধবমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ 
সর্ব্বেক্দ্রিয়গুণাভা সং সর্ব্বেক্দ্রিয়বিবর্জিজিতং | 

অসক্তং সর্বৃচ্চৈব নিগু ণং গুণভোন্ত চ ॥ 
বাঁহরস্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। 
সন্ষনত্বাত্বদবিজ্ঞেয়ং ছরস্থপ্চান্তিকে চ তৎ॥ 
অবি্ভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং। 
ভূতভর্ত চ তজজজ্ঞেয়ং গ্রহিষ্ণ প্রভবিষুজ চ ॥ 
জ্যোতিষামপি তজ্জযোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে । 
জ্ঞানং জয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ববস্ত বিভিতম্” ইতি ॥ 

[ গীতা ১৩1১৩-১৮ ] 
এবং ব্রন্মসূত্রে চ। “শ্রুতেম্ত শব্দমূলত্বাৎ” ইতি [ত্রন্ধ সু ২১1২৭]। 
অতঃ শক্তেঃ স্বাভাবিকাচিন্ত্যত্বে সতি তস্য শক্তিত্বমপ্যজ্ঞানকল্লিত- 

মিতি নাঙ্গীকুর্ববন্তি । যত্রাসম্তভবদস্তাবয়িত্রী ভুন্তর্ক। স্বাভাবিকী শক্তি- 
নাঁন্তি তত্রৈব তদঙ্গীকারোঁপপত্তেঃ গৌরবাপত্েশ্চ। অত্র চেদং 
বিচার্ধ্যতে--ছ্ৈতমাত্রান্থথানুপপত্ত্যা কেবলে ব্রন্মণি মণিমন্ত্রমহৌষধাদিবৎ 
তকাগোচরাঃ শক্তয়ঃ সম্ভীত্যেকে, তদন্যথানুপপত্তা। তথাভৃতএব 
তন্মিম্নজ্ঞানেনৈব তছুপপদ্যত ইত্যন্যে। 

তত্র ব্রহ্ষণি জ্ঞানমাত্রে ত্বজ্ঞানং ন সম্ভবতীতি । অজ্ঞানঞ্চ সাশ্রয়মেব, 
নতু স্বতন্ত্রমিতি। জীবত্বং চ অজ্ঞানকৃতমেবেতি-_শুক্তি-রজতা দি-দৃষ্টাস্ত- 
মূলং )-_তছুপেক্ষণীয়মূ। অত্র জীবঃ স্বাজ্ঞানেনৈব জীবত্বং কল্পয় তী তি স্বাশ্রয়ঃ 
পরস্পুরাশ্রয়শ্চ প্রসজ্জ্যেত। যোজীবে যেনীজ্ঞানেন যজ্জীবত্বং কল্পয়তি 
স তয়োরজ্ঞান-তৎকাধ্যয়োরতিরিক্ত এব ভবেদিতি। 
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তন্ত শুদ্ধত্বে তদেব জ্ঞানমাত্রত্বমাগতম ; ততশ্চ কথং নাম তস্যা- 

জ্ঞানং স্যাৎ যেন স্বজীবত্বং কল্পয়েদিত্যসম্ভবশ্চ কল্পেত । 

অত্র প্রয়োগশ্চ দর্শিতঃ ;-_বিবাদাধ্যামিতমজ্ঞানং ন জ্ঞানমাত্রত্রক্মা- 

শ্রয়ত্বম, অজ্ঞানত্বাৎ । শুক্তিকাদ্যজ্ঞানবজ. জ্ঞাত্রাশ্রয়ং হি তৎ” ইতি 
শ্রীভাষ্যম.। ব্রহ্ম নাঁজ্ঞানায়ং, জ্ঞাতৃত্-বিরহাৎ ঘটবদিতি চ। ততশ্চ 
পাঁরিশেষ্য-প্রমাণেন তর্কাগোচরাঃ শক্তয়ঃ এব ব্রহ্গণি পর্ধ্যবস্যস্তীত্যেব 
সাধুসম্মতম,। 

সম্ভবতি চাঁলৌকিকবস্তত্বাতিন্ত তাদৃশশক্তিত্বম্ । 
প্রসিদ্ধঞ্চ শ্রুতিপুরাণাদেো তৎ, ততো ইতর্ক্যশ(ক্তবিলালে দ্বৈত- 

খগুন-বিদ্াপি নাত্রাবতার্্যেত্যুক্তমিতি। 

তদেবং সিদ্ধায়াং ভাবশত্তৌ স চ ত্রিবিধা অন্তরঙ্গ, তটস্থা, বহিরঙ্গ 

চেতি মূল এব দর্শয়িষ্যতে। অভ্রোতরয়োরনস্তরঙ্গত্বং তাভ্যাং পরমেশ্ব- 
স্তালিগুতয় শক্তিত্বঞ্চ ; নিত্যতদাশ্রিত তয়] তথ্যতি- 
রেকেণ ম্বতোহসিদ্ধতয়া তৎকার্যোপযোগিতয়। 

চ। তত্র তটস্থাখ্য] শক্তিঃ পরমাত্বপন্দর্ভাখ্যে তৃতীয়ে সন্দর্ভে এব 
দর্শয়িষ্যতে | | 

অন্যে তু বিব্রিয়েতে,_“যে পরাপরাঁশবাত্যাং ভণ্যেতে__যথ। শ্রীবিষু৯- 
পুরাণে এব 

“ঘর্ববভূতেষু সর্ববাত্মন্! যা! শক্তিরপরা তব। 
গুণাশ্রয়! নমস্তস্তৈ শাশ্বতায়ৈ স্থর়েশ্বর ॥ 
যাতীতাগোচর! বাঁচাং মনসাং চাবিশেষণা। 
জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেন্ত1 বন্দে তাঁমীশ্বরীং পরম” ইতি ॥ 

[ বিঃ পু$ ১১৯।৭৫-৭৬ ] 

অনয়োরথঃ--হে স্থরেশ্বর! সুরাদিপালন-শকি-প্রকাশক ! হে 
সর্ববাত্বন! জর্বাদিকারণত্বেন : তজ্জননাদি-শক্তিনিধান! তবাপরা 
পরস্বরূপায়াশ্চিচ্ছক্তেরিতরা বহিরঙ্গ।' জীবমায়৷ মায়েত্যাদ্যাখ্যা যা 
শত্তিঃ সর্ববভূতেষু সর্বেষু জীবেষু অধিকৃত্য বর্ততে তস্যৈ নমঃ। 

শক্তেক্ত্রবিধ্যম্ 
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তন্যাঃ সকাশাদাত্মানং বিদায়ং কর্ত মিতিভাবঃ | কথস্তুতা ? গুণাশ্রয় 
গুণাঃ স্বয়ং গুণণাম্যরূপায়াঃ জড়ায়াঃ প্ররূতের্তিবিশেষাঃ সত্থাদয়স্ত 

এবাশরয়োযস্তাঃ স1 শায়াঁশক্তিন্ত পনাভিরিব হি গুণসাঁম্যাবস্থাৎ স্বৈক- 
দেশস্থকোষ-বিশেষাৎ গুণজালং প্রকাশ্য তদাশ্রিত্য চ তচ্চাকৃচিক্যমুগ্ধা- 
বদ্ধান্ কীটানিব জীবানধিকরোতি । শাশ্বতায়৷ ইতি স্বাভাবিকত্বং বক্তব্যমৃ। 
অন্তাঃ প্রাকৃকখনমেতদ্বারৈব প্রথমতঃ সানুমেয়েত্যভিপ্রায়েণ। অথ 
বাচাঁং মনসাং চাতীতোহতিক্রান্তে। গোচরোবিষয়ো হয়৷ সা যন্মাদবিশেষণা 

দৃষ্টজাতিগুণাঁদিভিবিশেষয়িতুমশকা] এবন্ভুতা যা শততিস্তামীশ্বরীং ঈশ্বরস্ 
তবাস্তরঙ্ত্বদর্ধাঙ্গডূতাং চিচ্ছক্জিরাত্মমায়েতি নান্গীম। পরামপরস্ত। বহি- 
রঙ্গায়া আশ্রয়ভূতাং বন্দে স্তৌমি। তামনুদর্ভমিতি ভাবঃ। 

নম্বেবস্তৃত৷ কথমন্তীতি জ্ঞায়তে, তত্রাহ-_জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেগ্যেতি | 
জ্ঞানিনামশুদ্ধজীবানাং জাতিশব্দাদিবিষয়াণি প্রাদেশিকানি জ্ঞানানি তৈঃ 

পরিচ্ছেগ্ঠ। সর্ববতঃ প্রপরন্ভিরিঝ'রোঁদকৈর্মহাসরোবৎ সর্ববগতত্বেনা- 
বগম্যা। বস্ততস্তস্তা এব সর্ববপ্র বর্তকত্ব।দিদমুত্তমৃ-- 

«প্রাণস্য -প্রাণমূত চক্ষুষণ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমনসস্তান্নং মন- 
সোমনহ৮--[ কেন উ।২] ইতি শ্রচতেঃ। 

যদ্ব। জ্ঞানী জীবঃ জ্ঞাঁনঞ্চ তছ্ুভয়মপি পরিচ্ছেগ্চং বাহাং ঘটাদ্দিবৎ 

প্রকাশ্যং যস্ত[ঃ না। “তমেব ভাম্তমনুভাতি সর্ববম্” [ শ্বেতাশ্ব ৬১৪। 

কঠ ১৫1২৫ । মুণ্ড ২২।১০] ইত্যাদি শ্রুতেঃ। কিন্ব! জ্ঞানিনঃ আব্রন্গান্তন্ম- 
পর্ধযন্ত। যে জীবাস্তেষাং যতজ্ঞানং জ্ঞানোপলক্ষিত! সর্ববাপি বাহাভ্যান্তর- 
চে লা পরিচ্ছেগ্তা প্রবর্তনীয়। য়! স]। 

“কোহেবান্যৎ কঃ প্রাণ্যাদ্যদেষ আকাশ আনন্দোন গ্যাৎ» 

[ তৈ উঃ ২৭১] ইতি শ্রমতেঃ। 
অথব] জ্ঞানী শুদ্ধোজীবঃ, তন্ত যণ্ড নিজং জ্ঞানং প্রমাত্রাদীনাং সাক্ষিভা- 

হ্যতামাত্র-প্রতীত্যা চ মাঁয়াবিমোহিতত্বলিঙ্গীবগতাচ্ছন্নব্বজ্ঞানত্বেনে চ' 

কৈবল্যে . তদভাবে স্বরূপন্থখান্ফ,রদোষপ্রলঙ্গেন চ “নহি দ্র দূ'ফের্বি 
পরিলোপোবিদ্যতে” [বৃুঃআ! 81৩২৩ ] ইত্যাদিশ্রুত্য। চ স্বরূপভূতং 
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লক্ষ্যতে । তেন জ্জানেন পরিচ্ছেদ্যা যন্মাতথাভৃতজ্ঞানোপলক্ষিত! 

স্বরূপ-শক্তিঃ গুদ্ধজীবত্রহ্মণি দৃশ্যতে | তম্মাৎ পরম্মিন্ ক্রক্গণি তু 
সানস্তাক্মিকেব বর্তত ইতি সন্তবনীয়েত্যথঃ-1 

যথ৷ “গিভন্তিলেশে দৃষ্টা শকিগভস্তিমালিনী”। “য আত্ম।নমন্তরো। 
যময়তি” ইতি শ্রুঃতেরিতি বা। 

জ্ঞানী স্থষ্ট্যা্িবিদ্যানিধিঃ পরমেশ্বরঃ তম্য যঙ্গিজং জ্ঞানং তেন 
পরিচ্ছেদ্যা গম্যা। স্যগ্টিস্থিতিসংহারাদিদর্শনাতম্মিন যা শক্তলক্ষ্যতে, 
ধৈব চ মাঁয়েতি গীয়তে-__-ন। তস্ত মন্ত্রাদিবিদামিব১ বিদ্যাবিশেষ এব তৎ- 
সাদৃশ্যাৎ স্বাভাবিকত্বং ত্বত্র বিশেষঃ ৷ ততস্তস্তা! বিদ্যাবিশেষত্বে বিদ্যায়াশ্চ 

পুরুষস্ত নিজজ্ঞন-ধার্ষ্যত্বে, তমিজজ্ঞানস্য তাবম্মাত্রধার কতায়ামেব!| 
সমাপ্ডত্বে চ বশীকৃতমায়স্ত পরমেশ্বরস্য যৎ নিজং জ্ঞানং তন্মীয়ামায়িকং 
ব|ন ভবতি। তন্মাত্েনৈব শ্বরূপভূতজ্ঞানেন তদাত্বিক শক্তিলক্ষ্যতে-- 

“মায়ান্ত প্রকৃতিং বিদ্যাম্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্” ইতি শ্রুতেঃ। ইদং ব! 
একস্মিম্নেব স্বরূপে জ্ঞানীতি জ্ঞানমিতি চ পরিচ্ছেগ্ধং যয়া সা দপুর্ব্ব- 
বদ্বা” [ব্রহ্ম সৃঃ ২।৩।২৯ ] ইতি ন্যায়াৎ১। 

“স ভগবঃ কম্মিন্ প্রতিচিত”? ইতি «স্বে মহিন্গি” ছাঃ, উঃ, ৭২৪1১] 
ইতি শ্রদতেঃ। ইথং বা, জ্ঞানী বিদ্বান তস্য জ্ঞানেন অনুভবেন পরি- 

চ্ছেদ্যাবগম্য। । বৈকুণ্টাদিষু শ্রীভগবন্তততন্নিজবৈভবানাং শুদ্ধানন্মবিলাল- 

মাত্রতাং প্রতি প্রমাণেন বিদ্বনমুভবেনৈব প্রনেয়েতার্ধঃ। 
“তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্, দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈনি গুটাম্” 

[ শ্বেতাশ্ব ১৩] ইতি শ্রুতেঃ । তদেবমন্তরঙ্গাপরপর্ধ্যায় স্বরূপশক্তি- 
দর্শিতা। 

শ্রুত্যস্তরঞ্চাত্র_ ূ 
“স্বরূপভূতয়। নিত্যশক্ঞ। মাঁয়াখ্যয়] যুতঃ। 
অতোমায়াময়ং বিষুং প্রবদন্তি সনাতনম্” 

১। বাশবঃ পক্ষদ্বয়ব্যাবৃত্তা্থঃ। তদেবং গ্রকাশ-জাতিগুণ-শরীরাণাং মণিব্যক্িগুণা- 

সবনঃ প্রত্যপৃথকৃসিদ্ধিলক্ষণবিশেধণতয়! বখাংশতবং তথেহ জীবন) চিতবত্বন-্ ব্রহ্গ গ্রত্যংশত্বমূ। 



৬৪ প্ীভগবৎ-সন্দ্ভাঁয় 

ইতি চতুর্ব্বেদশিখায়াং মায়াঁশব্স্য ছিধাবৃত্িরিত্যুক্তম। তস্ত! 
একস্যাএব ন্বরূপশজের্ত্তিভেদেন ভেদা অপি স্বীকৃতাঃ। “পরাস্ 
শক্তির্বিববিধৈব শ্রুয়তে” [ শ্বেতাশ্ব ৬৮] ইতি শ্রুতেঃ। তথাচ 
জীমধ্বভাষ্যপ্রমাণিতাঃ শ্রস্তয়ঃ-- : 

“সর্বৈু'ক্তা শক্তিভির্দে'বতা সা 
পরেতি যাঁং প্রাহুরজত্রশক্তিং১। 

নিত্যানন্দ। নিতারূপাঁজর। চ | 
যা শাশ্বতাত্মেতি চ তাঁং বদন্তি” ॥ 

ইতি চতুর্বেদ শিখায়ামৃ। 

দঅশ্রুতং তত অনৃষ্টং ডট” ইত্যাদিরন্যত্র । অতএব ব্রহ্মসাযুজ্য- 
প্রতিপাদিক! মাধ্যন্দিন্শ্রর্তরপি তস্ত সর্ববশক্তিমত্ত্রং স্বরূপসিদ্ধমেবেত্যঙ্গী- 

করোতি--“স বা এষ ব্রহ্মনিষ্ঠ ইদং শরীরং মত্ত্যমতিত্যত্য ব্রহ্মাভিসম্পদ্য 
রক্ষণ! পশ্ঠতি, ব্রহ্মণ। শৃণোতি, ব্রক্মণেবেদং সর্ববমনুভবতি”ইতি | 

একবিজ্ঞানেন সর্বববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা চ তথৈব কল্পযতে । 
£“যেনাশ্রুতং শ্রতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্*॥ [ ছাঃ 

উঃ ৬1১1৩ ] ইতি বাক্যান্তরঞ্চ | : 
সর্বস্য তাদৃশতন্নিজশক্তিবৃন্দানুগতত্বাৎ নির্ব্বিশেষবস্তজ্ঞানে সর্ববজ্ঞানা- 

সম্ভবাচ্চ | 

অতএব “স ব্রঙ্গবিদ্যাং সর্বববিদ্য প্রতিষ্ঠামথর্ববায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় 
প্রাহ” [ মুণ্ড ১১1১ ] ইত্যুক্তমূ। 

“যচ্চাস্যেহীস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ববং তদসম্মিন সমাহিত ম্» ইতি চান্থাত্র। যথ। 
«সোম্যৈকেন মৃৃুপিগ্ডেন সর্ববং মৃশ্ময়ং বিজ্ঞানম্” [ছাঃ উঃ ৬১৪] 
ইতি দৃষ্টান্তেহপি একন্মিন্ মৃৎপিণ্ডে ঘটশরাবাদিবিকারানাবি9াব্যদর্শনয়1 
তত্তদ্বিজ্ঞানমিতি--সম্ভবাঁৎ সংকার্ধ্যবাঁদঙ্গীকারাচ্চ। মৃদ্বিকারস্য রজ্জু- 

সর্পাদিবদসত্যত্বং শুজ্যষোর সিদ্ধমিতি বিবর্তবাঁদশ্চ ন তচ্ছ ভিস্বারস্য-সিদ্ধঃ। 

৯। চিচ্ছজিম। 



সর্ববসন্বাদিনী জু 

তন্মাৎ সাধুক্তমূ শ্রীপরাশরেণ,_-“সর্বশক্ি-নিলয়” [ বিঃ পুঃ ৬। 
৮1৭ ] ইতি। তদেবমেকস্তৈব বস্তনো ইচিস্ত্যজ্ঞানগোচরতয়া শ্রাত্যেক- 

নির্ধারিততয়! চ নাঁনাশক্তিত্বে সতি তদাত্সিক এব 

ভগ-সংজ্ঞিতা এই্বর্ধ্যাদয়ঃ যন্তবেয়ুঃ যেনাঘয়মে 
তত্তত্বং ভগব।নপি শব্যতে--ইতি তেষাং পরব্রহ্ষধন্দাণাং পরব্রহ্মণঃ 
প্ত্যগ্র,পত্বাৎ স্বপ্রকাশত্বমেব,_ন তু জড়ত্বমূ। নহি জ্যেতির্স্ত শৌক্যা- 
দিকস্য তমোরূপত্বং। শুচ্চ স্বপ্রকাশত্বসিক্ট্রিয়করণকগ্রহণণভাবে সতি 

স্বরূপেণ তানি প্রকাশ্য তেষু প্রকাশম!নত্বং নাম । কচিদনিক্দ্রিয়েষপ্য- 

চেতনেঘপি তস্য প্রকাশঃ শয়তে- যথ। বংশীবাগ্ঘস্য “বনলতাতরব আত্মনি 

বিষম [ শ্রীভাঃ ১০৩৫৯ ] ইত্যাদৌ “তহি ভগ্রগতয়ঃ সরিতোবা” 
[শ্রীভাঃ ১৩৫1৭] ইত্যাদৌ৷ চ। তত্র ওগ্লানাং স্বপ্রকাশত্বং ভগাবশিষ্টস্যৈব 
ভগবতঃ পরবিদ্যামাব্রাভিব্যঙ্গ্যতয়া শ্রীবিষুপুরাণে স্পষ্টম্। প্রায়ং 
জীধরস্বামিনাং ক্রমেণ তদ্াখ্যানে চ যথা-_ 

'*নিরস্তাতিশয়হলা দ-স্তখভাবৈকলক্ষণ! ৷ 
ভেষজং ভগবৎ্প্রাপ্তিরেকান্তাত্যস্তিকী মতা ॥ 

| বিঃ পুঃ ৬৫1৫৯ ] 
“নিরস্তোহতিশয়াহলাদে নির্তি্ধম্মিন সুখে তপ্ভাবঃ তদাত্মত্বমেবৈক- 

লক্ষরণং যস্তাঁ$ সা তথা । কিঞ্চ একাস্ত। ভগবনিষ্ঠামাত্রেণাবশ্যাস্তাবিনী ন তু 
ধত্বিগািবৈগুণ্যেন কন্মফলাদিবদনিত্য11৮ আত্যন্তিকী চ নিত্যা। 

“তন্মাৎ তত্প্রাপ্তয়ে যত্বঃ কর্তব্যঃ পণ্ডিতৈর্ন রৈঃ। 
তথ্প্রাপ্তিহেতুজ্ঞীনঞ্চ কর্ম চোক্ং মহামুনে ॥৮ 

[ বিঃ পুঃ ৬1৫৬০ ] 

প্যত্বস্য সাধনবিষয়ত্বা সাধনমাহ--তত্প্রান্তীতি কর্দসবগুদ্ধিার! 
জানং সাক্ষাৎ। তচ্চ জ্ঞানং ছিবিধমাহ-_ 

“আগমোখং বিবেকাচ্চ ছ্িধ! জ্ঞানং তথোচ্যতে” । 

[ বিঃ পুঃ ৬৫1৬১ ] 

তঘ্িরণোতি---“শব্ব্রহ্মা গমময়ং পরব্রঙ্ম বিবে কজম ৬ 
টি. 

ভগবত্তা 



৬৬ প্রীভগবৎ-সন্দভীয় 

«আগমময়মাগমোখং জ্ঞানং শব্দাৎ “সত্যং জানমনস্তং ব্রঙ্গ* ইত্যাদি- 
বাক্যাৎ জায়মানং ব্রহ্ম শ্রবণজং জ্ঞানমাগমোধমিত্যর্থ) | দেহাদি- 

. বিবিক্তাত্মণাকারচিত্তবৃতৌ নিদিধ্যাসনায়াং প্রকাঁশমানং ব্রহ্ম বিবেকজং 

জ্ঞানমিত্যর্থঃ। বৃতিব্যঙ্যন্ত ব্রহ্মণএব জ্ঞানাভিধেয়ত্বাৎ ব্রদ্মৈব জ্ঞান- 
মিত্যুক্তমূ |” 

পননু শব্দশ্রাবণাঁদপি ক্রক্ষাজ্ঞানমেবোৎপগ্ঘতে | তে নৈবজ্ঞাননির্বর্ত্য- 
ভগবৎ্প্রাপ্তিসিদ্ধেঃ কিং বিবেকজজ্ঞানেনেত্যাশঙ্ক্যাই”-- 

“অন্ধং তমইবাজ্ঞানং দীপবচ্ছেক্দ্রিয়োস্তবং | 
যথা সূর্ধ্যস্তথাজ্ঞানং যদ্দিপ্র্ষে ! বিবেকজম্ ॥” 

[ বিঃ পু ৬৫৬২] 
«নিবিড়ং তমইবাজ্ঞানং ব্যাপকমাবরণম্ ইন্ডরিয়ৈঃ শব্দাদিপ্বার। জ্ঞাতং 

জ্কানং দীপবৎ অপস্তাবনাগ্যভিভূতং ন সর্ববাত্মনাজ্ঞাননিবর্ভ কং, বিবেকজন্ত 

জ্ঞানং সূর্ধ্যব সর্ববাঁজ্ঞাননিব ক মিত্যর্থঃ | 
- * উঞ্তলক্ষণজ্ঞানদৈধে মনুসম্মতিমাহ-__ 

“গনুরপ্যাহ বেদার্থং স্বত্ব! চ মুনিসত্তম ! 
যদেতচ্ছ য়তামত্র সন্বদ্ধে গদতোমম ॥৮ . 

[ বিঃ পুঃ ৬1৫৬৩ ] 

“অত্র সহ্বন্ধেহন্মিন প্রসঙ্গে” 

“ছে ব্রন্মণী বেদিতব্যে শবব্রন্ম পরঞ্চ যত । 
শব্দব্রন্মণি নিষ্ণাঁতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥৮ 

[ বিঃ পুঃ ৬৫৬৪ ] 

“শবব্রক্মণি শবণেন নিষ্াঁতোবিবেকজজ্ঞানেন পরংক্রহ্ধ প্রাপ্মীতি । 
ততপ্রাপ্তিহেতুজ্ঞনঞ্চ কর্ম চোক্তমিত্যত্র শ্রুতিসম্মতিমাহ”-_ 

_ পদ্বে বিছ্ধে বেদিতব্যে বৈ ইতি চাথর্ববনী শ্রুতিঃ। ূ 
পরয়! ত্বক্ষরপ্রাপ্তিধথেদাদিময়াপরা” [ বিঃ পুঃ ৬1৫৬৫ ] 

“বিষ্যাশব্দেন তদ্বেতৃকর্খত্রক্মবিষয়ৌো বেদভাগো। গৃহ্হেতে, তদাহ 
পরয়েতি । ব্রহ্মভাগোহক্ষরপ্রতিপাদকপরাখ্যবেদভাগাদিনা কর্মভাগ- 



_ সর্ববসন্থাদিনী ৬৭ 

খধৈদাদিশব্দেনোচ্যতে | পক্রাঙ্গণপরিব্রাগকাদিবৎ” ১ সা ত্বপরা সাধন- 
গ্োচরত্বাৎ। “অথ পর] যয়। তদক্ষরমধিগম্যতে [মুঃ ১1১1৫ ] যতদদৃশ্ট- 
মগ্রাহম» [ মুঃ ১১1৬] ইত্যাগ্ববশ্রুত্যুক্তমূ পরবিষয়মক্ষরাখ্যং পরং 
তত্বমাহ ভ্রিভিঃ%__ 

“যতদব্যস্তমজরমচিন্ত্যমজমব্যয়ং | 
অনির্দেশ্যমরূপঞ্চ পাঁণিপাঁদাগ্যসংযুতম্ ॥ 

[বিঃ পুঃ ৬৫।৬৫ ] 
বিভূং সর্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণং | 
বাপ্যাব্যাপ্যং যতঃ সর্ববং তদ্ বৈ পশ্ঠন্তি সুরয়ঃ ॥ 

[ বিঃ পুঃ ৬৫1৬৭ ] 

তদ্বন্ধ পরমং ধাম তদ্ধ্যেযং মোক্ষকািকষণাম,। 

শ্রতিবাক্যোদিতং সুগ্ষমং তাদ্িষেণোঃ পরমং পদমূ ॥” 
| বিঃ পুঃ ৬৫1৬৮ ] 

“বিভুং" এভুং সর্ববগতম্ অপরিচ্ছিন্ং, ব্যাপি সর্ধ্বকা্যানুগতং, 
স্বয়ং ত্বন্যেনাব্যাপ্যং। যতঃ সর্ববং ভবতি তৎ পরং ব্রন্ষৈব স্বেচ্ছয়াবিষ্কত- 
ষাড়গুণ্যং পরমেশ্বরাখ্যং ভগবচ্ছব্দবাচ্যং দ্বাদশাক্ষরাদিপরবিগ্ঠোপাপনয়। 
ভকৈঃ স্থলভদর্শনমিত্যাঁহ”-__ 

“তদেতগ্তগবদ্ধাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ | 

বাঁচকোভিগবচ্ছব্স্তস্তা ছ্াস্থা ক্ষরাত্মবনঃ ॥* 

| বিঃ পুঃ ৬৫৬৯] 

“ঈদৃগ্বিধয়ঞ্চ জ্ঞানং পরবিদ্ধেত্যাহ”-__ 
«এবং নিগদিতার্ঘস্য নতত্বং তস্তা তত্বতঃ | 
জ্ঞায়তে যেন তজজ্ঞানং পরমং যৎ্ত্রয়ীময়ম্ ॥% 

| [ বিঃ পুঃ ৬৫1৭ ) 

১ ব্রাহ্ষণপিব্রাকন্তার:-_-অগরং যন্ত্র সামান্তবাচকং সহগ্রযুক্ক বিশেধবাচিকপদবস্তাৎ 
তাদর্থোইনপরতয়া নীয়তে তত্র প্রবর্ততে। বথা--ত্রাঙ্মণা ভোজ্াত্তানিত্যত্ব পরিব্রাজকাণামপি 

আক্ষণত্বা্ ্রাঙ্গণপদং পরিবাজকেতর ব্রাহ্মণ পরনিতি। 



৬৮ শ্রীভগবৎ-সন্দভীয় 

“নিগদিতাথস্যা ছাঁদশাক্ষরাদিভিরুজার্থস্য ঈশ্বরস্য সতত্বং স্বরূপ 
তত্বতঃ অপ্রচ্যুতত্রক্ষম্বরূপেণ যেন দ্বাদশাঁক্ষরাদিন৷ জ্ঞায়তে তৎ পরং 

জ্ঞানং পর] বিগ্ঠ) ভ্রয়ীময়ং ত্বন্ৎ অপর! অবিদ্য| কর্মাখ্য। | 
নু যদ্দি ঈশ্বরোত্রন্ষৈব, কথ তহি তম্যানির্দেশ্যন্ত ভগবচ্ছব্দবাচ্যত্ব- 

মিত্য।শঙ্ক/াহ৮-- 

. “অশবগোচরস্তাপি তস্তৈব ব্রল্মণোদ্িজ ! 
পুজায়াং ভগবচ্ছব্দঃ ক্রিয়তে ছোপচারিকঃ ॥ , 

[ বিঃ পু$ ৬।৫।৭১ ] 
শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি বর্ততে । 
মৈত্রেয়! ভগবচ্ছব্ৰঃ সর্ববকারণ-কারণে ॥ 
এবমেষমহাঁশব্দো৷ ভগবাঁন্ ইতি সত্ভম ॥৮ [ বিঃ পুঃ ৬া৫।৭২ ] 

“অশব্দেতি-_পুজায়াং নিমিতভূতায়াং আবিষ্ষতষাড়গুণ্যেন 

ভগ্নবচ্ছব্দঃ প্রযুজ্যতে ৷ তত্রাপি গুণানাং স্বরূপাভন্নত্বাছ্ুপচারাৎ মত্বর্থীয়ঃ 
প্রযুজ্যতে ৷ তদৃভেদবিবক্ষায়ামূ। ৭১। ইশস্ভুতে মুখ্যএব ভগবচ্ছব্দে! বর্তত 
ইত্যাহ শুদ্ধ ইতি--শুদ্ধে অসঙ্গে মহাবিভৃত্যাখ্যে অচিন্ত্যৈশ্বর্ষযে ৮ ৭২। 

পরস্তাপি ব্রহ্মণস্তন্যৈব ভগবচ্ছন্দো নান্যাস্ত । অন্যন্ত তু পৃজায়াং পূজ্যত্বং 
প্রতিপাদনে নিমিতে ওপচারিক এষ ক্রিয়তে, যতঃ শুদ্ধ ইত্যাদি । শুদ্ধএব 
মতি মহাবিভূতিরাখ্যাখ্যাতিরষস্ত তন্মিন্। বক্ষ্যতে হি--“এবমেষ মহাশব্দঃ” 

ইত্যাদি সার্ধঘয়েনান্যত্র এষচাত্র তইত্যন্তেন। “অন্ষরার্ধনিরুক্তয। 
ভগবচ্ছবস্য পরমেশ্বরবাচকত্বমাহ--সম্ভর্তেত্য দিন।”-_ 

“সম্তর্ভেতি তথ! ভর্ত। ভকারার্থ-দয়ান্বিতঃ | 

নেত। গময়িত৷ অষ্ট৷ গকা রার্থস্তথা মুনে !» 
[ বিঃ পুঃ ৬৫৭৩] 

সন্তর্তা পোষকঃ, ভর্তা আধার ইত্যর্থদয়েনাম্বিতঃ | নেতা কর্ম” 

জ্ঞান-ফল-প্রাপকঃ | নেতৃত্বং প্রযোজ্যগমনগর্ভমিতি গকারার্ঘঃ | গময়িতা 
প্রলয়ে কার্ধ্যাণাং কারণং প্রতি ভ্রঞ্ট পুনরপি িনিরিরিতি সর্গকর্তেতি 
ব1 গর্ষারার্৫থ ইতি ।» 



সর্ববসন্থাদিরনী ২৬৯ 

ত্র াণিভ্ব্রিলারপযো? শক্তিত্বেনাভেদবিবঙ্য়া ব্যাখ্যাতম্। 
শুদ্ধন্বরূপশক্তিবিবক্ষায়াস্ত তজ্জ্ঞানভক্তিফলপ্রাপকত্বাদ্যভিপ্রায়ে ণার্থান্তরং 
যোজ্যমিতি । | 

“ইদানীমক্ষরদ্য়াত্মকম্ত পদন্তার্ঘমাহ”-__ 
“এশ্ব্্যস্ত সমগ্রস্ত বীধ্যস্ত যশপঃ শ্রিয়ঃ | 

জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণাং ভগ ইতীক্গন। ॥৮ 
[ বিঃ পুঃ ৬41৭৩ ] 

ইঙ্গনা। ঈরণং সংজ্ঞেত্যর্থঃ | অভ্র তৈর্বযাখ্যাতমপ্যেবং জ্ঞেয়ম। 
এই্বরয্যস্ত বীধ্যস্ মণিমন্ত্রাদীনামিব প্রভাবস্ত, যশসঃ বিখ্যাতসদ্গুণতস্তয, 
শ্রিয়ঃ সর্বপ্রকারসম্পত্তেঃ) জ্ঞানস্য সর্ববজ্বত্বস্, বৈরাগ্যস্ত যাঁবৎপ্রাপঞ্চিক- 

বস্তনাঁসঙ্গস্ত চ। সমগ্রস্তেতি র্ব্াস্থিতশিতি। | 

“বকারার্৫থমাহ__ 
“বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি | 
স চ ভূতেঘশেষেষু বকারার্থ-স্ততোহব্যয়ঃ ॥ . 

[ বিঃ পুঃ ৬৫৭৫ ] 
তত্রাধিষ্ঠানভূঁতে ভূতানি বসন্তি স চ ভূতেষু বসতীতি বকারার্থঃ ॥ 

«এবমেষ মহাশব্দে। ভগবানিতি সত্ভম | 

পরমব্রক্মভূতম্ত বাহুদেবস্ত নান্যগঃ ॥” | বিঃ পুঃ ৬৫৭৬] 

এবমেষ মহাশবেো বাস্থদেবস্ বাঁচ কঃ, নতুন্তস্তেত্যর্থঃ | অক্ষরনিরুক্তি- 

পক্ষে ভশ্চ গশ্চ বশ্চেতি ঘন্ঃ ততশ্চ ভগব। ইতি নামরূপাবিদ্যন্তে যস্ত স 
ভগবান্ পৃষোদরাদিত্বাঘঘলোপঃ | 

তত্র ত্বেকদেশেহপ্যর্রশক্তিমপ্যক্ষরপাম্যানগিব্র'যাদিতি নিরুজ্তাৎ। 
«তদেবং পরমেশ্বর নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যাদিযুক্তে মুখ্যোহয়ং শবদঃ। অন্তর 

তু গৌণ ইত্যাহ-- 
তত্র পৃজ্যপদার্ধোক্তিপরিভাষা-সমস্থিতঃ | 
০৮ নোৌপচারেণ অন্যত্র হ্থ্যপচারতঃ ॥ 

[ বিঃ পুঃ 0৬৫৭৭ 1. 



৭৯ শ্বীভগবৎ-সন্দভায় 

পুজ্যস্ত শ্রেষ্ঠপদার্থস্তোক্তৌ যা পরিভষা,--সংকেতরূপগ্রহঃ যদা 
তৎসমন্থিভোহয়ংশব্দঃ তদা1 ভগবতি নোঁপচারেণ প্রবর্তীতে--অন্যত্র 

দেবাদাবুপচারেণ গ্রবর্ততে । উপচারে বীজম।হ 

“উৎপত্তিং গ্রলয়ঞ্চেব ভূতান|ম।গতিং গতিমৃ। 
বেতি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যোভগবানিতি ॥” 

[ বিঃ পুঃ ৬৫1৭৮ ] 

“ভগবচ্ছব্দবাচ্যং ষাঁড় গুণ্যং প্রকারাস্তরেণাহ-_ 

“ন্তানশক্তিবলৈশর্ধ্যবীর্যযতেজা-স্তশেবতঃ | 
ভগবচ্ছব্ববাঁচ্যানি বিন! হেয়ৈগুণাদিভিঃ ॥৮ 

[ বিঃ পুঃ ৬৫৭৯ ] 

“হেয়ৈঃ প্রকৃতি-গুণৈঃ তৎকার্ষ্যৈঃ কম্মভিন্তৎফলৈশ্চ বিনা ইতি”। 
অন্তর জ্ঞানমস্তঃকরণজং বলমৃ, শক্তিরিক্দিয়জমূ বলমৃ, শরীরজং তেজঃ 

কান্তিঃ। অশেষতঃ সামগ্রোণেত্যর্থ ইতি জ্ঞেয়ম্। 

“্বাদশাক্ষরাস্তর্গততগবচ্ছব্দস্তার্ঘমুক্ত। বান্নদেবশবস্যার্ঘমাহ-_ 
“সর্ববাণি তত্র ভূতানি বস্তি পরমাত্মনি । . 
ভূতেষু চ স সর্ববাত্মা বাসুদেবস্ততঃ স্মৃতই ॥% 

[ বিঃ পু ৬1৫৮০ ] 

£ব্সনাছাসনাচ্চ বান্ঃ সাধনা সাধুরিতিবং | দ্যোতনাদেবঃ |» 
বাস্ুশ্চাসে। দেবশ্চেতি বাস্থরদেবঃ | তছুক্তমূ মোক্ষধর্ণ্ে-- 

«“বসনাদ্দ্যোতনাচ্ৈব বাস্থদেবং ততোবিছুঃ” ইতি । 

জনকাদয়োভগবশ্নামালোচননিষ্ঠয়ৈব ক্রন্ষজ্ঞানং প্রাপ্তা ইতি দর্শ- 
য়মাহ, খাণ্ডিক্যেতিষড় ভিঃ”--. ৃ 

“থাগ্ডিক্যজনকায়াহ পৃঃ কেশিধ্বজঃ পুরা । 
- নামব্যাখ্যামনস্তস্য বাহুদেবস্থ তত্তবতঃ ॥৮ 

[ বিঃ পুঃ ৬৫৮১] 



সর্ধবসম্থাদিনী ৭১ 

জ্পষ্টমূ। 
“ডুতেষু ববতে সোহস্তর্ব্বসস্ত্যত্র চ তানি যগু। 

ধাত৷ বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্ততঃ প্রতুঃ ॥৮ 

[ বিঃ পু ৬৫।৮২ ] 

“ভূঁতেযু সোহস্তরিতি বাস্্রশব্দে! ব্যাখ্যাতঃ ধাতাবিধাতেত্যাদিনা-_. 
দেবশবে৷ দিব্র্দাতোরনে কার্থপ্রপঞ্চেন ব্যাখ্যাত ইতি জ্ঞেয়মূ।৮ 

' “স সর্ধভূতঃ প্রকতের্ব্বিকারান্ 

গুণ!ংশ্চ দোবাংশ্চ মুনে! ব্যতীত: | 
অতীতসর্বাবরণোহখিলাত্মা 
তেনাস্তৃতং যন্তুবনান্তরালে ॥৮ [ বিঃ পুঃ ৬৫৮৩ ] 

“ভুবনান্তরালে যদস্তি তৎ সর্ববস্তেনাত্তৃতং ছন্নং ব্যাপ্তমিতি যাবৎ ।* 

“সমস্ত কল্যাণগুণাত্মকে। হি 
স্বশক্তিলেশারৃত-ভূতনর্গঃ | 
ইচ্ছাগৃহীতাঁভিমতোরুদেহঃ 
ংসাধিতাশেষজগদ্ধিতো হলো ॥৮ 

[ বিঃ পুঃ ৬৪1৮] 

অন্তর গ্রহিঃ প্রাছুর্ভীবনার্থ ইতি জ্ঞেয়মূ। শ্রীবৃত্তিতু পরমায়ান্তদ্দেহ- 
শোভা সম্পতের্ডঙ্গান্তঃপাঁতেন স্বাভাবিকত্বাৎ। উত্তরত্র শারীরবলাদের- 
পুযক্তত্বাৎ । “তখৈব কল্যাণগুণানাহ”-_ 

«তেজোবলৈশ্বর্যযমহাববোধঃ 
স্ববীরধ্যশক্যাদিগুণৈকরাশিঃ। 
পরঃ পরাণাং সকল ন যত্র 

র্রেশাদয়ঃ সম্তি পরাবরেশে ॥৮ [ বিঃ পুঃ৬।৫1৮৫ ] 
গস ঈশ্বরোব্যস্টিসমন্তিরপোহ 
ব্যক্তস্বরূপঃ প্রকটন্বরূপঃ | 
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ববদৃক্ সর্বববেত 
সমন্তশকিঃ পরমেশ্বরাখ্যঃ ॥৮ [ বিঃ পুঃ ৬৫1৮৫ ] 



৭২ স্ীভগবৎ-সন্দ্ভায় 

ব্যপ্তিঃ সন্বর্ষণাঁদিরপঃ, সমন্টির্ববাস্থদেবাত্বা। অভ্র প্রকটস্বরূপঃ 
জরীবিগ্রহপ্রাকট্যেনেতি জেয়ম্। প্রকৃতমুপসংহরতি-- 

“সংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদোষং শুদ্ধং পরং নিষ্জলমেকরূপমূ । 

ংদৃশ্ঠতে চাপ্যধিগম্যতে বা তজজ্ঞানমজ্ঞানমতো হন্যতুক্তম” ইতি ॥ 
| বিঃ পুঃ ৬৫৮৭ ] 

যেন জ্ঞায়তে পরোক্ষবৃত্ত্যা সংদৃশ্যতে সাক্ষাৎক্রিয়তে, অধিগম্যতে 
নিঃশেষাবিদ্ভনিবৃত্য। প্রাপ্যতে তজজ্ঞানং পরাবিষ্ত | 

অজ্ঞানং অবিগ্যান্তর্বরর্তিনী অপরাবিষ্নোত্যর্থ ইতি। 

আব্রৈতহুক্তং ভবতি--স এবংভূতএশরর্যাদিগুণযুক্তোযেন জ্ঞানেন 
তদেকরূপমেব তত্বমিত্যেব জ্ঞায়তে তদেব বিজ্ঞানমিত্যস্ কিং বিবক্ষিতম্ ? 

কিমতদংশানাং ততব্গুণানাং পরিত্যাগেন ভেদগন্ধরহিতং তজজ্ঞায়েত ? 

কিন্বাচিন্ত্যজ্ঞানগোচরতয়ৈকমেব তত্ব গুণগুণিরূপমিতীথমে বাঁভেদং তজ- 
জ্ঞায়েতেতি.? উচ্যতে-_ 

দ্জ্ানশক্তি বলৈশ্বর্ধ্য” ইত্যত্র হেয়গুণমিশ্রতা নিষেধাত্বথা-_ 

“গুণাংশ্চ দোষাঁংশ্চ মুনে ! ব্যতীতঃ” “সমস্ত কল্য।ণগুণাজ্মকোঁহি” 

ইতি গুণান্তরনিষেধপুর্বকতদাত্মভূতগুণান্তর-স্থাপনেন তেষাঁং স্বরূপ- 
রূপতা-প্রতিপাদনাচ্চ তে পরিত্যক্তং ন শক্যস্তে। 

অতএবাম্তদোৌষমিত্যেবোক্তং নত্বস্ততদ্গুণদোষমিতি । তন্মাত্তেধামপি 

যেন যথাবস্থিতানামেব স্বরূপত্বং জ্ঞায়তে তজ-জ্ঞানমিত্যেব ভাৎপর্ধ্যম্ । 
অতএব ভগোপলক্ষণত্বেন কেবলাঘয়স্বরূপমেবোচ্যতে . ইতি চ 

প্রত্যাখ্যাতম্--ভগবচ্ছব্দেন ভগবতুশ্চ ভগম্য চ বাচ্যত্বস্বীকারাৎ, “তদে- 

তদ্ভগবদ্ধাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ 1৮ ইত্যনেন, প্জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য- 
বীর্ধযতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দ বাচ্যানি” ইত্যনেন চ। 

এব ভগম্যাপি স্বরূপভূতত্বমেব ব্যক্তম। তত্যক্তয়ে এব চ শুদ্ধ- 
স্বরূপনিরূপণ এব “বিভুংসর্ববগতম্” ইত্যত্র প্রভৃতাবাচকবিশেষণং দত্বমূ। 
এবমদ্বৈতশারীরককুতাপি-- 



সর্বসম্বাদিনী ণ৭ও 

 প্জ্ঞানৈশ্বর্যাশক্তিবলতেজাংসি গুণ! আত্মন এব তে ভগবস্তো বাস্ু- 
দেবাঃ” [ শাঙ্করভাষ্যে ব্রহ্ম সুই ২২1৪৫ ] ইতি পাঞ্চরাত্রিকং মতমুখা- 
পিতম্। শ্রুতিপুরাণাদিভিঃ শ্লীঘিতে তম্মিন্পপি সাক্ষাচ্ছীভগবন্মতে স্বরূপ- 

শক্তিবৃত্তিবিশেষাণাং তেষাং গুণানাং গুণিনৈক্যবৃতৌ৷ দুঘণং ত্বদ্ধয়বাদস্থাপ- 
নাগ্রহেণৈব ক,গুমূ। তদাগ্রহেণ চ “কারণস্াত্মভূতা শক্তিঃ' [ শাঃ ভাঃ] 
ইত্যাত্মবচনং নানুমহিতমিতি | শ্রীভগবছুপনিষৎস্থ চ-_ 

«“পরং ভাবমজানস্তোমম ভূতং মহেশ্বরমূ” [ গীতা ৯১১] ইত্যনেন 
ভূতং পরমার্থসত্যং মহেশ্বরলক্ষণমেব স্বস্য পরং তত্বমিত্যুক্তমূ। 

অতএব স্বামিভিরপি তত্র তত্র তথা ব্যাখ্যাতম্ । তথাচ পান্মোত্তর- 
খণ্ডে-. 

“ভগ্রবানিতি শব্দোহয়ং তথা পুরুষ ইত্যপি । 
বর্ততে নিরুপাধিশ্চ বাস্থদেবেহখিলাত্মনি ॥» ইতি । 

তন্মাত্তগবিশিউস্যৈব ভগবতো্রক্মবৎপরবিদ্যামাত্রব্যঙ্গ্যত্বেন স্বগ্রকা- 
শত্বং স্পম্উমেব । অত্র শ্রুত্যন্তরঞ্চ শ্রীমধ্বভাষ্যে প্রমাণিতম-_-“অথ 
দ্বে বাব বিদ্যে বেদিতব্যে-_ পর] অপর চ। তত্র যে বেদাদ্য! যান্যঙ্গানি 
যান্স্যপাঙ্গানি সা অপরা। অথ পরা যয়! স হরির্ববেদিতব্যে যোহ- 

সাবদৃূশে নিগুণঃ পরঃ পরমাত্মা” ইতি [মাঃ ভা, ১/২।২১ ব্রহ্গসূত্রমূ ]1 
" কোটরব্যশ্রুতাবপি তেষাং গুণানাং পরবি্ঠামাত্রব্যঙ্গ্যত্বং ব্যঞ্জি তমৃ- 

“আনৃশ্থযমব্যবহার্য্যমব্যপদেশ্ঠং সথখং জ্ঞানমোজোবলম্” ইতি । 
ব্রহ্ষণ্তন্মাদ্ন্ষোত্যাচক্ষ্যত” ইতি । 

এঅন্থত্র চ-_ 
“অন্যজ্জ্ঞানস্ত জীবানামন্যজ্জ্ঞানং পরস্য চ। 
নিত্যানন্দাব্যয়ং পূর্ণং পরং জ্ঞানং বিধীয়তে ॥৮ ইতি। 

অতোমাধ্বভাষ্য এব প্রমাণিতং শ্রত্যস্তরমপি তেন গুণিনা তেষাং 
গুণানাং তথ্যগ্কশক্তে শ্চৈকাত্মকত্বমেব প্রতিপাদয়তি-_- 

“্যদাত্মকে! ভগবাংস্তদাত্মিক! ব্যক্তিঃ॥ কিমাত্মকে? ভগবান্ ? জ্ঞানা- 
সবক এ্বর্্যাত্মকঃ শক্ঞাত্বক্৮” [মাঃ ভাঃ ২1২৪১ ্রক্ষ সুত্রমূ ] ইতি 

১০ | 



৭8 স্ীভগবৎ-সন্দর্ভাঁয় 

“্যন্ত জ্ঞানময়স্তপঃ” [ মাঃ ভাঃ ১২২২ ব্রন্ধসূত্রম্ ) মুঃ উঃ ১1১৯ | 

ইতি। : | | 
শ্রুত্যন্তরেহপি যস্ত চিতস্বর্ূপমেবৈশ্বর্ষ্যমিত্যভিধীয়তে । 
চতুর্যবেদশিখায়াচ-- 

- প্বিুরেব জ্যোতিব্বিষুরেব ব্রঙ্গ বিষ্ণরেব আত্মা বিষ্ঠুরেব বলং 

বিষ্ুরেব আনন্দঃ [ মাঁঃ ভা, ১1৩1৪ ব্রন্ম সূত্রমূ ] ইত্যাদি। 
ভাঁগবততন্ত্রে-_ 

“শৃত্তিশক্তিমতোম্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন। 
অবিভিম্নাপি স্বেচ্ছাদিভেদৈরপি বিভাব্যতে ॥৮ ইতি। 

ৰ | সাঃ ভাঃ, ২৩।১৭ ব্রদ্গসুত্রযূ ] 
বিষুসংহিতায়াঁঞ্চ-__ 

«ইচ্ছা শক্তিজ্ঞধনশভ্তিঃ ক্রিয়াশক্তিরিতি ভ্রিধ।। 
শক্তিশক্তিমতোশ্চাপি ন ভেদঃ কশ্চিদিষ্যতে ॥৮ ইতি । 

তম্মীস্তগবতৈকরূপত্বমেব গুণানামূ। অতএব ভারত তাঁৎপর্ধ্য- 
প্রমাণিত শ্রতিঃ। “সত্যঃ সোঁহস্ত মহিমহিমা গৃণেশবে? যজ্ঞেষু 

বিপ্ররাঁজ্য” ইতি । [ ভারততাৎপধ্য ১ম1৬৭ অঃ] অতোমায়িকসর্বব- 
নিষেধাবধি স্বরূপমুক্ত। পশ্চাতন্তৈবৈশ্র্ষ্যাদ্রিকমুচ্যতে “এষ সর্বেশ্বর” 
[ বং আঃ 8181২২] ইত্যারদ্দি। অতোগুণগুণিনোর্ভেদপক্ষেইপি তদেক- 
রূপমিতি বচনং গুণানামস্তরঙ্গত্েন গুণিনা সহ তুল্যত্বাভাদাত্ব্যাপতেশ্চ 

সঙ্গচ্ছত এব । 
দহরবিষ্ভায়ামপি তদীয়গুণানাং “দহরউত্তরেত্যঃ” [্রহ্মসূ' ১1৩১৩ ] 

ইতিন্যায়-প্রপিদ্ধদহরাখ্যব্রক্মবদেব তত্রাপ্যস্তরঙ্গতয়ৈব চ জিজ্ঞাম্থত্ব- 
মন্বেষ্টব্যত্বং চোক্তমৃ। 
- তথাহি--“অথ যদিদমন্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুগুরীকং বেশ দহরো- 

ই্িমস্তর আকাশস্ত্মিন্ যদস্তস্তদস্বেষ্টব্যম্ তদ্বাব বিজিজ্ঞাপিতবাম্” [ ছাঃ 

এ .২। ০বিচারাত?। . , ২। গ্রেহণেম্পবঃ উচ্চারণে সষর্থা।। . -. 



্ র ণ৫ 

উঃ ৮1১১] ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীরামানুজচরণৈঃ--প্যদিদমন্মিম্ 
ব্রহ্মপুরে পুগুরীকে বেশ্েত্যনৃগ্ তন্মিন্ দহরে পুণগুরীকবেশানি যোদ- 
হরাকাশো যচ্চ তনন্তর্বর্তি গুণজাতং. তদুভয়মন্েষটব্যং বিজিজ্ঞা- 
মিতব্যঞ্চেতি বিধীয়তে” ইত্যর্থঃ|॥ “অন্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ” [ ছাঃ 
উঃ ৮1১৫ ] ইতি হি কামত্বাৎ কামাঃ কল্যাণগুণাস্তদস্তঃস্থা উচ্যন্তে। 
“তে চ গুণ। অন্মিন্ ছ্াবাপুথিবী অন্তরেব সমাহিতে” ইত্যাদিভির্বর্ি- 
ভূত্বাদয়ঃ, প্অয়মাত্মাইপহতপাপ্]া” ইত্যাদিভিরপহত পাপন তত্র 
বহব এব ব্যাখ্যাতাঃ সম্ভীতি। 

বাক্যকারৈশ্চ তএব তাদস্তরস্থত্বেনোক্াঃ__“তম্মিন্ যদস্তর্” ই 
“কামব্যপদেশঃ। ইত্যাঁদিনেতি | 

অত্র যদি দহরজ্ঞানার্থং গ্যাবাপৃথিব্যাবেবাম্বেউব্যত্বাদিভ্যাং বিবক্ষিতে 
তদ। জ্ঞাতত্বাত্তে পূর্ববমুপদিশ্যাজ্ঞাতত্বাৎ পশ্চাদ্েব দহর উপাদেক্ষ্যতইতি 
জ্ঞেয়ম। তম্মাৎ স্বরূপভূতা এতে গুণাঃ সহজ্রনামভাষ্যে চাৈতগুরু- 
ভিরপীদমুক্তম্-_“পাক্ষাদব্যবধানেন - স্বরূপবোধেন পশ্যতি . সর্বমিতি 

“সাক্ষী” ১ নিরুপাধিকমৈশ্বর্যমন্তেতি“ঈশ্বরঃ৮--4এষ সর্বেশ্বরঃ” [বৃঃ আঃ 
উঃ 818২২ ] ইতি শ্রুতেরিতি। অত্র “সর্বশব্দেনোপাধেরপি পরি- 
গ্রহাত্তদতিরিক্তমৈশ্বর্ধ্যমিতি ভাবঃ | ূ 

অথ যৎ পৃ্টম্-_নিষিদ্ধনীলপীতাদ্যাকারস্য তশ্ জ্ঞানমাত্রবস্তনঃ কথখং 
তত্তবর্ণত্বং কথন্বা পরিচ্ছেদরহিতন্থয চতুভূজাদ্যাকারত্বেন পরিচ্ছিমত্বং 
কথন্থা বৈকুগ্ঠাদীনামপি তন্দরপত্বমিতি ? 

তত্রৈশ্বর্্যাদিব স্বপ্রকাশত্বেন বিভূত্বেন চ ততছুপাধিরহিতস্বরূপ- 
মাত্রত্বং প্রমাণ-চক্র-চক্রবর্তি-বিবদনুভব-সেব্মানৈঃ শবদৈরে প্রমিতং 
দর্শয়িষ্যতে | 

_. তদেবং ভগপদমত্র_“ভাস্বানয়মুদয়তে” ইত্যাদে আশবযাদিবৎ 
স্বরূপাংশডূতং বিশেষণমেব--ন তৃপলক্ষণম্ | 

ততশ্চ ভেদ্বৃত্বিপ্রাধান্তেন বা কেবলয়! ভেদবৃত্য। বা কতেহপি মত্বর্থীয়ে 
-স্ব্নপশকিবৃতীনামছ্য়ে জ্ঞানেইপ্যপরিহরণীয়ত্বাৎ . ম্বরূপ-শতি-বৃতি- 
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লক্ষণেন ভগেন সহৈব ভগবতস্তেলাঘযজ্ঞানেনৈ কবস্তত্বমেৰ সিদ্ধযতীতি কৃতং 
জহ্দজহল্লক্ষণময়কষ্টকল্পনয়া। তত এবেখং প্রৌটিযুক্তমুক্তমূ-_-ভগ- 
'বানপি তদছয়ং জ্ঞানং শব্দাতে” ইতি । 

তত্র প্রমাণং তত্ববিদ ইত্যনেন বিদ্বদনুভবঃ শব্দশ্চেতি | 
তদেতৎ সর্ববসন্বাদেন* প্রকরণমারভ্যতে-_- 

“অথ সা ভগবত চ নাঁরোপিতণ” ইত্যার্দিন। | অথ শ্্রীবিগ্রহস্ত) পুর্ণ- 

শীতগববিগ্রহন্বং_ স্বরূপভূতত্বস্থাপকপ্রকরণারস্তে পঞ্চবিংশবাক্যস্তাব- 
তন্ত নিতাত্বঞ্*চ  তাঁরিকাঁয়াং তদেবমৈশ্বর্ধ্যাদীত্যাদাবেবং বেদাস্ত।- 

বিচন্পশীয়াঃ। ননু তন্তারূপত্বমেব বেদৈঃ প্রস্ত,য়তে_“অন্থুলমনগু৮ 
[ রঃ আঃ উঃ ৩1৮1৮] ইত্যাদিভিঃ__ 

্ি «অপাণিপাদে! জবনে! গৃহীত! 
পশ্যত্যচক্ষুং স শৃণোত্য ক্ণঃ | 
সবেতিবিশ্বং ন চ তস্ত বেত। 

তমাহুরাদ্যং পুরুষং মহাস্তম্” ॥ 

[শ্বেতাশ্বঃ উঃ ৩1১৯] ইত্যাদিভিশ্চ উচ্যতে। 

তন্ত স্বরূপভৃতসর্ধ্বশক্তিত্ব-স্থাপনয়া রূপস্যাপি সিদ্ধিঃ,_ শ্রুতি- 
লন্মৈবেতি। 

কিঞ্চ “অথ যদতঃ পরোদিবোজ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেনুতমেষু 
লোকেঘিদং বাঁব তদ্যদিদমন্যিম্নম্তঃপুরুষে জ্যোতিঃ» [ ছাঃ উঃ ৩।১৩।৭ ] 

ইতি। অত্র জ্যোতিঃশব্দনৈব প্রসিদ্ধং ব্রহ্ম ব্রহ্মত্বঞ্চাস্ত প্রকরণবলাৎ 
সুত্রকৃত্তিঃ সাধিতম্ তত সত্য জ্যোতিষ্টে। সতি রূপিত্বমেব দিদ্ধযতি। 

১। গতিসাদাজেন। 

২। দ্রষ্ব্যান্তেতানি বঙ্গসথত্রাণি--- 
১। জ্যোতিশ্চরণাতিধানাং---১/১1২৪ 

২। জ্যোভিধি ভাবাচ্চ---১/৪৩২ 

ও। জ্যোতিরর্শনাৎ---১।৩৪ ০ 
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লনূ “বাচৈবারং জ্যোতিবান্তে” [বৃঃ$ আঃ উঃ 81৩1৫] “মনোজ্যোতি- 
জুর্ঘতাম্” [ তৈঃ ব্রাহ্মণ ১৬৩1৩ ] ইত্যাঁদিদর্শনাঁৎ নাত্র তচ্ছন্দশ্চক্ষুরনু- 
গ্রাহকে তেজনি বর্ততে | কিং তহি যদ্ যস্তাবূভাসকং তদেব তত্র জ্যোতি- 
রুচ্যত ইতি। ব্রহ্মণোহপি চৈতন্তমাত্রস্ত সর্ববাবভাকত্বাৎ জ্যোতিষ্টং 
সত্যম। যদ্যপি তথ্ন্বরূপত্থাদপি জ্যোতিষ্টং ভবেৎ তথাপি প্রপিদ্ধার্থং 
য জ্যোতিষ্টং তদপি তশ্যাবগম্যতে শ্রুত্যন্তরাৎ। তথাহি-_ 

“ন তত্র সুধ্যোভাতি ন চন্দ্রতারকে নেম! বিছ্যুতোভান্তি কুতোইয়- 
মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমন্ভাতি সর্ববং তস্য ভাস। সর্ধমিদং বিভাঁতি” 

| রঃ আঃ 8181১৬ কঠোপনিষৎ ২২1১৫] ইতি সমামনভ্তি। অত্র তেজঃ- 
স্বভাঁবানাং সূর্ধ্যাদীনাং তত্র ভানপ্রতিষেধাঁৎ পুর্বববৎ জ্যোতীরপত্ব- 
মেবোপপদ্যতে ৷ সূর্ধ্েইবভাসমানে চন্দ্রতারকাদি ন ভানত ইতিবৎ। 
এবং সমানস্বভাবএবানুকারপর্শণাচ্চ তক্রপত্বমমেব--গচ্ছস্তমনুগচ্ছস্তী- 

তিবৎ। যত্ত, বহ্িং দহন্তমনুদহতি+ স্ৃতপ্তং লোহমিত্যত্র বায়ুং বহস্তং 
তমনুবহতি' রজ. ইত্যত্র চান্যথাত্বং তত্রাপি দহনবহনক্রিয়য়োস্তত্রৈব 
মুখ্যত্বমিতি । হ্ণ্যপি তাদৃশজ্যোতিষ্টুন্ত তথাত্বমূ। এবং ততন্তাসা 
সর্বস্ত ভাসমানত্বেহপি তন্দ্রপত্বং সিদ্যতি । অতঞএবানুমানমিতি সিদ্ধমূ। 

র্্যমনূভান্তি রশ্ময়ইতিব । নতু দীপোদীপান্তরমনুভাঁতীতিবদিরুদ্বমূ। 

অতস্তস্ত প্রসিদ্ধার্থজ্যোতীরূপত্বে সর্বপরত্থে চ শ্রুতিশব্দম্বেব সতি 

কিংনামান্থাগতিক্রিয়য়া। *শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ” ইতিবৎ। তথাহি 
“ভারূপঃ সত্যসন্কল্পঃ” ইতি । 

«হ্রগয়ে পরে কোশে বিরজং ব্রদ্ধ নিফলং। 

তচ্ছুত্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিন্তদ্ যদাত্মবিদোবিছ্ঃ% ॥ 
[ মুঃ২২৯ ] ইতি। 

৪1 জ্যোতিরুপক্রমাঁৎ তু তথাহ্ধীয়ত একে--১/৪1৯ 

৫1 জ্যোতিষৈকসামসত্যন্তে--১1৪।১৩ 

৬। ০ তু তদ্দামননাৎ--২।৪১৪ 

১। অন্লিবাষে যাঃ। ৃ 
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ব্রঙ্গ হান্যধ্যনক্তি ব্রঙ্মান্যেন ন ব্যজ্যতে । 

“আত্মনৈব জ্যোতিষাস্তে” [ বু ৪1৩1৬] 

“অগৃহো। নহি গৃহাতে” ইতি [ৰং ৩৯।২৯ ] ৭ষেন সূর্ধ্যস্তপতি 

তেজসেন্বঃ) ইতি চ। তথাঁচৌজম্। 

“যদাদিত্যগতং তেজে। জগন্তাঁসয়তেহখিলম্ । 

চচন্্রমলি যচ্চাগ্নৌ৷ তত্তেজোবিদ্ধি মামকম্” ॥ ইতি 
| গীঃ ১৫1১২] 

তম্মজ্রপবদেব তদিতি স্থিতম্। “জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ”-.১1৬২) 

ইত্যধিকরণে শ্রীরামানুজচরণা শ্চৈবমাচক্ষ্যতে | 

«এতাবানম্থ মহিমা 

অতোজ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ | 

পাদোহস্থয বিশ্বভৃতানি 

ত্রিপাদস্তাস্বতং দিবি ॥৮ খঃ সং ১০।৯'ইতি 

[ ছাঃ উঃ ৩১২৬] 
গ্রতিপার্দিতন্ চতুষ্পদঃ পরমপুরুষস্ত ।--- 

“বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্ত- 

মাদিত্যবর্ণং তমসস্তূ পারে ।৮ [ শ্বেতাশ্বঃ ৩৮ ] 

ইত্যভিহিত1 প্রারৃতরূপস্ঠ তেজোথপ্রাকৃতমিতি । তত্বত্তয়া স 
এব জ্যোতিঃশব্দাভিধেয় ইতি । 

কিঞ্চ *শ্যা মাচ্ছবলং প্রপঞ্চতে [ ছাঃ ৮১১১) স্ববর্ণাজ্জ্যোতিঃ” 
ইতি। [ তৈ$ ৩১০1৬] তম্ত হৈতস্ত চত্বারি রূপাঁণি শুরুং রক্তং রৌব্সং 
কঞ্খমিতি ।- : 

“্যদাপশ্যঃ পশ্ঠতে রুক্সবর্ণং 
কর্তারমীশং পুরুষ ব্রহ্মযোনিমূ।৮ ইতি । 

[ মৈ$ উঃ ৬১৮] 

“সে এক্ষত” ইতি । [এ উঃ ১১১] 
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সবে নিমেযাজজ্বিরে 
বিছ্যুতঃ পুরুষাদধি* ইতি [ মহানার। ১৮ ]। 

“ন চক্ষ্ষ! পশ্ঠাতি রূপমহ্থ» ইতি । 

[ মহীনার! ১1১১] 
“যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তন্যৈষ 
আত্ম! বিবৃণুতে তনুং স্বাম্* ॥ ইতি। 

[ কঠঃ ই২৩ মুণ্ড ৩২৩] 
“বুদ্ধিমত্তাঙ্গ প্রত্যঙ্গবততাং ভগবতো লক্ষয়ামহে””,--“বুদ্ধিমান্ মনো 

বান'ঙপ্রত্যঙ্গবান্” ইত্যাগৈঃ [মাঃ ভাঃ ২২৪১ ব্রহ্ধসূঃ ] “প্রকাশ- 
বচ্চা বৈয়র্ধ্যা২ [ ত্রন্গসুঃ ৩1২১৫ ] “রূপোপন্যাসাচ্চ”” [ ক্রহ্মসূঃ 
১২২৩] ইত্যা্দে মাধ্বভাষ্যার্িপ্রমাণিতৈর্ব্বেদৈঃ পশ্ঠাতে” এবি 
পুতে? “লক্ষয়ামহে*--ইত্যাগ্ভ্যন্তবিদ্বপ্রত্যক্ষপক্ষপাঁতবলবত্তরৈর্বিবিরোধাৎ 
«“অপাণিপাদাদি”__-বেদানাং ন তথার্থঃ সঙ্গচ্ছত ইতি ন তাবতন্তারূপত্বং 
প্রতিপাদিতম্ ৷ 

১। নন্থু নিলং নিক্ষিয়ং - শাস্তং নিরবস্নিরঞ্জনমিতি নির্বশেষট্যেব গ্রতিপাদনাৎ সত্য- 

সন্বক্পতাদেরারোপিতত্বেন নিথ্যাত্বাৎ কথমুভয়লিগত্মিতি চেৎ তত্রাহ--প্রকাশবদিতি। বধ 

"সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রচ্ম” ইত্যাদি বাক্যাবৈরর্ধ্যাৎ প্রকাশস্বরূপত্বং সত্যসঙ্বরত্বাদি। নিরন্ত- 

নিখিলদোষত্বাদিবাচকবাক্যবৈরর্ধ্যাহভয়লিঙগমেব ত্রক্ষ । 

২। ব্বপেতি। অগ্নি মুর্ধা! চক্ষুষী চন্জ্রনুর্য্ে দিশঃ শ্রোত্রে ইত্যারভ্য এষ সর্বভৃতাস্তরাস্থা 
ইতীদ্বশং রূপং পরমায্মন এব সম্ভবতি | 

৩। বদাপশ্তঃ পশ্ততে রুল্সবর্ণৎ কর্তীরমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং শ্ামাচ্ছবলং প্রপগ্ততে 

স্থবর্ণজ্যোতিরিত্যাদি শ্রুতিনিষ্ঠেন বৈয়র্থ্যং বিলক্ষণরূপত্বাৎ। বথা1,--চক্ষুরাদিপ্রকাশে বিস্ত- 

মানেংপি বৈলক্ষপ্যাৎ প্রকাশাদিব্যবহারঃ ॥ ১৫ ॥ 

বা পশঃ পশুতে রুক্ববর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রন্মযোনিমিতি-_ 

একে। নারায়ণ আসীন ব্রচ্ম! ন চ শহ্করঃ স মণিভূরত্বা সমচিস্তয়ৎ। তত্র তে ব্যজায়স্ত বিশ্বে 
হিরপাগর্ডে! অগির্ধমবরুণরুদ্রেজ্জা ইতি তন্ত হৈতন্ত পরমন্ত নারায়ণস। চত্বারি রূপাণি 

শুরং র্তং রৌক্সং কুফমিতি। স এতান্েতেভ্যেভ্যচীকপদ্ বিশ্ব মিশ্রাণি ব্যনিশ্রদত 
এতাদুশে ভজপনিতি । ভটস্যব হি রূপাণাতিবীয়ত্বে ।২৩ 

স্ 



৮৩ ভীভগবৎ-সন্দ্ভাঁয় 

দর্শনাদিক্রিয়ায়াং ন মনোৌরথকল্পনামাত্রত্বং চিন্ত্যম।' উক্তর্চাদ্বৈত- 
শৃরীরকেইপি, -“অভিধ্যায়তেরতথাভূতমপি কর্ম ভবতি মনোরথকল্লি- 
তন্তাপ্যভিধ্যায়তিকর্্মকত্বাৎ ঈক্ষতেম্ত যথাডূতমেব বস্তু লোকে কর্মদৃষট- 

মিতীতি।৮ অন্যন্রাপি দর্শনস্ত যথার্ধোপলব্ধার্থত্বং দৃষ্টমূ।__ 
যথা, “দুষ্ট এবাত্মনীশ্বরঃ৮ [ মাণুক্য উঃ ২২1৮ ] ইত্যাদৌ । তন্মাৎ 

অপাঁদপাণ্যাদিবেদৈ কথমেতে বিরুদ্ধ্যেরন্? তস্য রূপস্থ ব্রহ্মণি স্বরূপভূত- 
সর্ববশক্তিত্বস্থাপনয়া “সর্ববৈযুক্তা শক্তিভির্েবতীস্ত” ইত্যাদৌ নিত্য- 
রূপেতি বিশেষোপদেশেন চ নিত্যত্বং সিদ্ধমেব। স্বরূপনিতত্বং তু তত্র 

“শাশ্বতাত্মা” ইত্যনেনৈবোক্তম্। অতএব «“বিবৃণুতে” ইত্যেবোক্তম্-_ 
ন তু কল্পয়তীতি। 

অত্রোদাহরিষ্যন্তে চ শ্রুতিত্মৃতয়ঃ ।--উদাহৃত। চ ঘ্যত্র নান্যৎ 

পশ্ঠতি” [ৰৃঃ আঃ] ইত্যাদি তদিখমন্য প্রাকৃতরূপণাদৃশ্ঠেন কুতর্কবিশেষশ্চ 
পরিহ্ৃতঃ বৈলক্ষণ্যাৎ, কালাত্যয়াপদিষত্বাৎ_-“শান্ত্রযোনিত্বাৎ৮ ইতি 

[ ব্রহ্মসূঃ ১১৩ ] ন্যায়েন শব্দৈকপ্রামাণ্যাচ্চ। . 
তত এব যথাগ্নেঃ সুন্ষমরূপেণাব্যক্তত্বাৎ কচি কদীচিদমূর্ততাস্থলরূপেণ 

ব্যক্তত্বাৎ কদাচিম্ম্ভতা তথা, ব্রন্মণোঁহগীত্যপি নিরস্তমূ। বিশেষতস্তত্রা- 
ব্যক্ততাব্যক্ততাভেদশ্চ নিষেদ্ধব্যঃ। তম্মান্রপিত্বমরূপিত্বঞ্চেতি ন। অত্র 

সমুচ্চয়-ব্যবস্থ। ত্বেকাধিকরণত্বান্ন সম্ভবত্যেব। 

তথ। বিকল্পোহপ্য$দোষছুষত্বেন ক্রিয়ায়ামিব বস্তনি তশ্যাসম্তবান্ন 
স্াদিতি রূপিত্শ্রণতিরেব সর্ধবোপমর্দিনী | 

তহি কা স্থিদরূপশ্রুতের্গতিঃ ? উচ্যতে, 'অরূপরূপপ্রতিপাদকতয়। 
ছিবিধন্ত শ্রুতিজাতত্য পরম্পরসঙ্ঘট্রনে সতি হূর্বলানামরূপশ্রুতীনাং 
তদনুগমনমেব গতিঃ | তদনুগমনং চাত্র, কস্যচিন্রপন্তৈব সতৌভবেদ-. 

১।, তন্মা্পাণযাদিবেদৈরিতি পাঠীস্তরম্। 
২। প্রমাণত্বাপ্রমাণত্ব-পরিত্যাগ-গ্রকল্পন!। 

প্রতুঃজীবনহানিভ্যাং প্রত্যেকমইদোষত! ॥ 
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রূপত্বলক্ষণপ্রসাঁধনম । তথাবিধং রূপথ্শন্তর প্রাকৃতাদন্যদেব যুজ্যতে। 

যথ! ভগসংজ্ঞকমৈশ্বর্্যাদিষট.কমৃ। | 
যদৈব হি স্বরূপশক্তিপ্রকাশগানত্বেন . স্বপ্রকাঁশমাত্রং ভবেৎ' তদা 

চক্ষুরপ্রকাশ্যত্বাৎ অরূপত্বমঙ্গীকরোতি । তত এব স্থুলসুক্ষাখ্যব্যক্তাব্যক্ত- 
পদার্থেভ্যোবিলক্ষণং তদ্রপমিতি _বেদান্তে বৈষ্ঞবপ্রস্থানবিদামভিপ্রায়ঃ। 

তথাচ «প্রকাশবচ্চাবৈশেষ্যম্” [ত্রহ্মসূঃ ৩২1২৫] ইত্যত্র ব্যাখ্যাতং 
মাধ্বভাষ্যে--“অগ্র্যাদিব€ স্থুল-সুক্ত্ব-বিশেষাতন্ত তাদৃশত্বং ন সম্ভবতি | 

“নাসৌ স্থুলো ন সুক্মাঃ পর এব স ভবতি তস্মাদাহ্ুঃ পরমম্” 
ইতি মাগুব্যশ্রুতেঃ। 

“স্থুলসুন্মমবিশেষোহত্র ন কচিৎ পরমেশ্বরে | 
সর্বান্ৈকপ্রকারোহসে। সর্বরূপেষু বর্ততে ॥৮ ইতি গারড়াৎ। 
“অব্যক্তব্যক্তভাবৌ চ ন কচি পরমেশ্বরে | 
সর্ববত্রাব্যক্তরূপোহসৌ যত এব জনার্দনঃ ॥»ইতি কৌর্ন্মাদিতি | 

যন্মাদব্যক্তব্যক্তভাবৌ তন্মি্ন স্তঃ তল্মাভাভ্যামতিরিক্তং রূপং--“যত্তৎ 
প্রাহুরব্যক্তমাগ্ম্” [ শ্রীভাঃ ১০।৩।২১ ! ইত্যাদো প্রসিদ্ধং যদব্যক্তাখ্যং 
পরং তত্বং তদেব রূপং বিগ্রহেযস্তেতি কৌর্্দবচনাঁথ% | অস্ত পুর্ণপরম- 
তত্বাকারত্বমগ্রে মুলগ্রন্থ এব বিবেচনীয়ম্1% অতএব বনুত্রীহিরয়মৌ- 
পচারিকেণৈব ভেদেন বোদ্ধব্যঃ | 

অতএব তস্য রূপস্ত পরবিদ্যৈকব্যঙ্গ্যস্বপ্রক[শপরব্রন্মত্বং--ধযদা 
পশ্যঃ পশ্যত” ইত্যস্যান্তে তদ্দর্শনমাত্রেণাশেষকণ্মীবধূনন-পুর্ববক-পরম- 
সিদ্ধিপ্রাপ্তি-লিঙ্গতে। ব্যর্িতম্-_ 

“তদ1 পুমান্ পুণ্যপাঁপে বিধুয় নিরঞ্জনং পরমং .সাম্যমুপৈতি” 
ইত্যনেন | এরা 

_. “ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি, ইত্যান্সিশ্রুতি-সামান্তাৎ--তথ| পরাপি শ্রগতি- 
রাদিত্যপুরুষমধিকৃত্য সর্ববপাপ্মাত্যয়কথনোত্তরমেব বূপং বর্ণয়স্তী ত্য 

* শ্রীভগবৎসনর্তে সগচত্বারিংশবাক্যম্ ভরষ্টব্যম্। 
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রূপস্ত পাপ্যাপরপর্ধ্যায়মায়িকদোষরাহিত্যমেবাঙ্গীকরোতি। “এষআত্মা- 
পহতপাপ্]া৮ [ ছাঃ উঃ ৮১।৫ ] ইতি শ্রুতিসামান্যাৎ। তজজ্ঞানিনা- 
মপি পাপ্যাত্যয়লিঙ্গাৎ কৈমুত্যেন চ তদেব দ্রুঢু়তি__ 

“অথ যএফোহস্তরাদিত্যে হিরগ্ময়ঃ পুরুযোদৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুগহিরণ্য- 
কেশ আপ্রণখাৎ হ্ববর্স্তম্ত কপ্যাসং সর্ববএব পুগুরীকমেবমক্ষিণী 
তন্যোঁদিতি নাঁম এষ সর্ব্বভ্যঃ পাঁপ্মভ্য উদিতঃ। উদ্দেতি হু বৈ সর্বেেভ্যঃ 
পাপ্ৰভ্যে। যএবং বেদ” ইতি । [ছাঃ উঃ ১৬৬] 

কিঞ্চ “নামদাপীয়াখ্যে” [ খকুসং ১০ম ১২৯ সুই ১ মন্ত্রঃ ] ত্রহ্মসুক্তে 
ব্রন্মণি প্রাকৃতাতীতম্য প্রাণস্ত সন্ভাবশ্রবণেন ততনিষেধবাক্যমৃ। 

“অপ্রাণোহমনাঃ গুভ্রঃ৮ [মু ২১২] ইত্যাদিকং প্রাকতবিষয়মেবেতি 

গম্যতে। যথা 

“ন মৃত্যুরাসীদম্বতং ন তহি 
ন রাত্র্যা অহুআমীৎ প্রকেত। 

আনীদবাতং স্বধয়াতদেকং 
তম্মাদ্ধান্ধম্ন পরঃ কিঞ্চনাপ ॥৮ 

| খকৃসং ১ম ১২৯ সু ২ মন্ত্রঃ ] 

অত্র সআনীদিতি প্রাণকর্মোপাদানাৎ প্রাগ্ডুৎপণ্ডেঃ সম্তভমেব প্রাণং 
সুচয়তি । 

এবং বা “অরে মহতোভূতন্ত নিশ্বনিতমেতৎ” [ৰং আঃ ২৩১০ ] 

ইতি শ্রুত্যন্তরে চ তৎ সস্ভাবস্তন্মিললক্ষ্যতে । তত্র “অবাতয্” ইতি 
বিশেষণাত্ত, প্রাকৃতবাতত্বং নিষেধতীতি ল্পৰ্টমেব। ততস্তথাবিধপ্রাণত্ব- 
শ্রবণেন তৎসহচারিণঃ শ্রীবিগ্রহস্য সন্তাবস্তাদুশভাবশ্চ গম্যত এব | 

“চিম্ময়স্যাছ্িতীয়স্ নিফলম্তাশরীরিণঃ | 

_ উপাসকানাং কার্ধ্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পন1” ॥ ইতি 
[রামঃউ ৭] 

চৈবং ব্যাখ্যায়তে | দ্রামং বন্দে সচ্চিণানন্দরূপং গদারিশ্থাজধরমৃ” 
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ইতি, [ রামঃ উ ৩২ ] তত্রৈব বক্ষ্যমাণত্বাৎ। পৃথকৃশরীরধারিতাঁরহিতন্ত 
রূপকক্পনা অষ্টবিধপ্রতিমারচনং % বিধীয়ত ইতার্থঃ। 

স চ শ্রীবিগ্রহোহনস্তরূপাত্মক এব শ্রুত্যন্তরে তেষাং রূপাণামেতাবত্- 

নিষেধাৎ। তথাহি-_-“যুর্তঞৈবামুর্তঞ” [ ৰৃঃ আঃ 81৩1১ ] ইত্যুপন্রম্যা- 

মুর্তরূপন্ত চ পুরুষশব্দোদিতস্য মহাঁরজনাদিরূপাঁণি দর্শয়িত্বা তদ 
নম্তরম্--“অথাত আদেশোনেতিনেতি” [বুঃ আঃ 81৩1৬] ইত্যত্র 
সমাপ্ত্যর্থত্বা ইয়ত্বাবাচকেন “ইতিঃশব্দেন প্রকৃতরূপস্ত এতাবন্বং 
নিষেধতি । 

পুনঃ স্বয়মেব সা শ্রুতিঃ_-“নহেতম্মাৎ*ইতি «নেত্যন্যৎ পরমস্তি” 
ইত্যত্রাদেশবাক্যমেব ব্যাঁচক্ষাণ। ততঃপরমন্যদূপি রূপবৃন্দমন্তীতি ব্রবীতি। 
“নহোতস্মান্ম,6লক্ষণাদ্রপাদমূর্ভলক্ষণং রূপম্” ইতি এতাবদেব বক্তব্যং 
কিন্তু নেতি নৈতাব। যতোঁহন্যদপি পরং বূপমস্তীত্যাদেশবা ক্যার্থ; 
ইত্যর্থঃ | 

এবমাহ সুত্রকারঃ। পপ্রকৃতৈতাবন্বং হি প্রতিষেধতি ততো৷ ব্রবীতি 
চভূয়”ঃ১ [ত্রঃ সুঃ ৩২২০ ]। 

অত্র রূপমাত্রনিষেধে শ্রুত্যভিপ্রেতে মতি মহারজনাদি-সদৃশরূপ- 
মলোকপ্রসিদ্ধং ত্বয়মুপদিশ্য পুনর্নিষেধকারিণ্যাস্তস্তা উন্মত্ত প্রলপিত। 
হ্যা, সুত্রকারস্ত চ এতাঁবন্মিতি সংখ্যাত্মকভাবপ্রয়োগোহসমীক্ষ্য 
কারিতায়ৈ ভবেৎ। এতদ্রূপঞ্চ_-_নিষেধতীত্যেব সুচয়িতৃং' কথঞ্চিছুক্তং 
স্যাদিতি। 

% শৈলী দারুমযী লৌহী লেপ্যা লেখ্য চ সৈকতী। 
মনোমরী মণিনয়ী গ্রতিমাষ্টবিধ। স্থৃতা ॥ শ্রীতাঃ ১১/২৭1১২ 

" ১। নম "আদেশোনেতি নেতি” ইতি বচনেন শ্ুদববরক্ষণি সর্বববিশেষনিষেধাৎ কথমুভয়- 
লিঙ্গত্বং বক্গণত্তরাহ "প্রক্কতেগ্তি "নেতি” ইতি বাঁকাম্। প্রক্কতানাং কল্যাপগুণানামেতাবস্ব- 

মিয়তাং গরতিষেধতি বতশ্চ নিষেধানস্তরং ব্রন্ধণে! ভুয়ো! গুণজাতং ব্রবীতি নম অত্র কশ্চিং 
ুর্ধবং পশ্চা্চ মাহা স্মজাতং বর্ণরন্ মধ্যে গ্রতিষেধতীতি । 
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অথ প্রপঞ্চত্বারিংশন্ত বাক্যস্থ ব্যাখ্যান্তে ইদং বিচার্ধ্যমূ। যগুযস্থ, 
্রবিপ্রহন্ত পরিছিরিত্ব- তন্য শ্রীবিগ্রহস্ পরিচ্ছিমত্বেহপ্যপরিচ্ছিন্ত্বং জ্ীয়তে | 

পরিছিরত্বম্ তচ্চ যুক্তমূ-মচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ, সর্ব্বেষাং বিভূত্বাদি- 
পরমশক্ীনামে কাশ্রয়ত্বাচ্চ। যখৈব হি শ্রীকুষ্ণবিগ্রহমধিকৃত্যোজ্জগো 
মূলেইপি_ যথা চ দহরাঁকাশসংজ্ঞস্ত পরমেশ্বরস্ত তথাহি “দহরং পুণুরীকং 

বেশ্দহরোহম্থিকনস্তরা আকাশ [ছাঃ উঃ ৮1১১] ইত্যুজ্োচ্যতে। 
“যাবান্ ব! ত্বয়মাকাঁশস্তাবানেযোহন্তহ্বদয় আঁকাশঃ” [ছাঃ উঃ ৮১15] 

ইতি! 
দৃষ্টান্ত্চায়মিযুবদগচ্ছতি সবিতেতিবদত্যন্তং মহত্বমেব নির্দিশতি । 

বাক্যান্তরাণি চ।-_-“জ্যায়ান্ পৃথিব্য। জ্যায়ানস্তরিক্ষাৎ [ ছাঃ ৩1১৪৩ ] 

ইতি ) “উতে অস্মিন্ গ্াব। পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভা বগ্নিশ্চ বাঁয়ুশ্চ” 
[ ছাঃ ৮1১৩ ] ইতি ; “দূর্ধযাচন্দ্রমসাবুভৌ বিছ্যুনক্ষ ত্রণি” [ছাঃ ৭১২১) 
ইতি; “যচ্চাস্তেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ববস্তদন্মিন্ ৮০০০ [ ছাঃ ৮1১1৩] 

ইতি চ। 
অত্র যাবত! হৃদয়পুগুরী কান্তর্ববর্তিত্বম তাঁবত1 এব সর্বব্যাপকত্ব- 

মচিন্ত্যাং শক্তিং বিনা ন সম্ভবতি । নহি ঘটবত্ত্যাকাশে যাবান্ তাবত্যেব 

ন্জসূর্য্যাগ্ভাধারত্বং যুজ্যত ইতি। নচ হৃৎপুগুরীকে ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বত্বা 
সর্ধবসমাবেশঃ সম্ভবতীতি । বিভোঃ পরিচ্ছিন্নোপাধৌ সামস্ত্যেন প্রতি- 
বিশ্বত্বমদৃষটচরমূ । 

নহি ঘটাদাবাকাশঃ সামন্তেন প্রতিবিন্বত্বমাঁপগ্েতেতি । তম্মাঁদ- 

চিন্ত্যৈব শঙ্তির্যোগমায়াখ্যা তত্রাত্যুপগমনীয়া। এবমেবৈকৈত্র্জ- 
সূত্রেষু বৈশ্বানরাখ্যস্ প্রাদেশমাত্রত্বেন শ্রুতস্ত পরমপুরুষস্ত বিচারে 
সিদ্ধান্তিতমৃ.। “সম্পত্েরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি।” [ব্রন সুঃ 
১২৩২] যথা সম্পত্তিরচিন্ত্যৈশ্বর্ধ্যং শ্রুতিশ্চ তথা দর্শয়তি-_ 

রর হথা গ্রীভগবৎসন্ধর্তে পঞ্চচত্বারিংশবাক্যব্যাখ্যান্তে -_“রূপং* যৎ “তদিত্যাদৌ”। 

1 সম্পত্তেরিতি--আরাধনারূপপ্রাণাহুতেঃ সম্পাদনায় উরঃপ্রভৃতীনাং বেদিত্বাহ্যপদেশ 
ইতি জৈমিনিরাচার্ধ্যো মগ্ততে । পরমাক্মোপাসনো(চিতফলং শ্রুতিদর্পর়তি। 
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“যন্তেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানগাত্মানং বৈশ্বানরমূপান্ত” [ ছাঃ 
উঃ ৫1১৮১] ইতি । মিতত্বেন সর্ধবতো! বিগতমানত্বেন চ দর্শনাৎ | 
তত্রৈব «প্রাদেশমাত্রে তস্য হু বা! এতন্তাত্মনে! নৈশ্বানরস্ত মূর্ৈব স্থুতেজা- 
শচক্ুর্ব্িশ্বরূপ£” [ছাঃ উঠ 6১৮1১ 1 ইত্যাদিন ব্রিলোক্যপমাঁবে- 
শনাচ্েতি। 

অত্র শ্রীবিগ্রহপ্রসঙ্গে রি রানির মাঁধ্বভাষ্যে যথা 
১। “অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ” [ ব্রহ্ম সুঃ ৩।২।১৪ ] ইতি। 
অস্ত সৃত্রস্ত ভাষ্যং যথা--“প্রকৃত্যাদিপ্রবর্তকত্বেন তদছুত্তমত্বানৈব 

রূপবদ্ ক্ম__হিশব্দাঁৎ, “অস্থুলমনণু” [বৃঃ আঃ ৩1৮1৮] ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ। 
«“ভোৌতিকানীহ রূপাণি ভূতেভ্যোহসৌ পরোযতঃ। 
অরূপবানতঃ প্রোঁক্তঃ ক তদব্যক্ততঃ পরঃ” ॥ 

ইতি চ মাৎস্যে। 
২। “প্রকাশবচ্চাবৈয়র্ঘ্যাৎ» [ব্রহ্ম সুঃ ৩।২।১৫ ] ইতি। 
ভাষ্যম-_-“যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্সবর্ণ” [ মু ১।৩ ] *শ্যামাচ্ছবলং 

প্রপগ্ভতে” [ছাঃ ৮১৩১] ম্ববর্জ্যোতিঃ [তৈঃ উঃ ৩1১০৬] 
ইত্যাদি শ্রুতীনাঞ্চ ন বেয়ধ্যং বিলক্ষণরূপত্বাৎ | যখ! চক্ষুরাদি 
প্রকাশে বিদ্ধমানেহপি বৈলক্ষণ্যাদ প্রকা শত্বাদিব্যবহাঁরঃ” | 

৩। “আহ চ তন্মাত্রম্” [ ব্রন্ধ সুঃ ৩/২।১৬ ] ইতি । 
ভাঁষ্যমৃ-_-«“বৈলক্ষণ্যং চোচ্যতে-_ 

রূপস্থয বিজ্ঞানানন্দগাত্রত্বমৈ কাত প্রত্যয়ণারমিতি । 
“আনন্দগাত্রমজরং পুরাণম্ একং সম্ভং বহুধাদৃষ্যমাঁনং | 
তমাত্বস্থং যে তু পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং স্থখং শাশ্বতং নেতরেষাম্* 

-- কঠ ২৫১২) শ্বেতাশ্ব ৬।১২ ] ইতি চতুর্ধেদশিখায়াম। * 

১৪ “দরর্শয়তি চাথোহপি ন্মর্ধ্যতে” [ক্রহ্ম সৃঃ ৩২১৭ ] ইতি। 
ভাব্যম্--“দর্শয়তি চানন্দম্বরূপত্বম্-_ 

“তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ আনন্দরূপমজরং যদ্বিভাতি” 
| মুঃ উঃ ২২1৭ ] ইতি শ্রুতি । | 
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«শুদ্ধল্ফটিকলঙ্কাশিং বাস্থদেবনিরঞ্জীনং |. 
চিন্তয়ীত যতির্নান্যং জ্ঞানরূপাদূতে হরে”ইতি ॥ 

মাঁৎস্য ইতি । 

অত্রে “আনন্দং ব্রহ্মণোঁরূপম্” ইতি ভেদনির্দেশশ্চ শ্রায়তে। তথ! 
মাধ্বভাঁষ্য [ ২২।৪১ ) এবোদাহৃতম্ শ্রুত্যন্তরঞ্-_ 

“নদেহঃ স্বখগন্ধশ্চ জ্ঞানভাঃ সৎপরাক্রমঃ | 
জ্ঞানাজ্ঞানঃ ন্থথী মুখ্যঃ স বিষুঃ পরমাক্ষরঃ” ॥ ইতি । 

্রীরামানুচরণাশ্চৈবং বদত্তি__“তন্তস্তদ্র্মোপদেশাৎ” [ক্রচ্ষ সূ 
১১২০ ] ইতি। অত্র ভাষ্যম--“পরস্যেব ব্রহ্মণো নিখিলহেয়প্রত্যনী- 
কানন্তজ্ঞানানন্দৈকস্বরূপত্যয়া সকলেতরবিলক্ষণস্ত স্থাভাবিকানতিশয়া- 
ংখ্যেয়কল্যাণগুণগণাশ্চ সন্তি | 

তদ্বদেব স্বাভিমতানুরূটৈকরপাচিন্ত্য দিব্যাডভুতনিত্যনিরবগ্ানিরতি- 
শয়ৌজ্জ্বল্য সৌন্দর্য্য সৌগন্ধ-সৌকুমার্য্য-লাঁবণ/-যৌবনাগ্ঘনস্ত-গুণনিধি দিব্য- 
রূপমপি-স্বাভাবিকমন্তি। তদেবোপাসকানুগ্রহেণ ততৎপ্রতিপত্যনুরূপ- 
সংস্থানং করোত্যপাঁরকারুণ্য-সৌশীল্য-বাৎসল্যোদাধ্যজলনিধি-নিরস্তা- 
থিল-হেয়গন্ধোপহতপাপ্না। গরং ব্রহ্ম পুরুযোত্তমো নারায়ণ ইতি”। 

“্যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” [তৈঃ উঃ ভৃগু ১]) “সদেব 
সৌম্যেদমগ্রআশীৎ৮ [ছাঃ উঃ ২১] ) “আত্ম! বাইদমেক এবাগ্র 
আসীৎ”7 [এত ১১৯ ] “একোহি টব নারায়ণ আপীৎ_ন ব্রহ্ষা 
নেশানঃ ) [মহোপ ১1১] ইত্যাদিযু নিখিলজগদেককারণতয়া বগতস্ত 
পরস্থ ব্রহ্মণঃ “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রক্ম” [তৈঃ আ ১] ““বিজ্ঞানমাঁনন্দং 
ব্রহ্ম” [ৰৃঃ আঃ ৫1৯২৮] ইত্যাদিষেবন্ভূতং স্বরূপমিত্যবগম্যতে | 
“নিগু পং। [ আত্মোপনিষ ] “নিরঞ্জনমূ* [ শ্বেতাশ্ব ৬১৯ ] “অপহত- 
পাপ্মা বিজরে৷ বিস্ৃত্যুর্ববিশোকেো! বিজিঘৎ. সোইপিপাঁসঃ সত্াকামঃ 
সত্যপন্কল্পঃ৮--[ ছাঃ উঃ ৮1১] 

| “ন তস্য কার্ধ্যং করণঞ্চ বিদ্যতে 
ন তৎলমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্ঠতে | 
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পরস্ত শক্তিরির্বাবধৈব শরীয়তে 
স্থাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়। ৮৮ ॥ [ শ্বেতাখ ৬৮ ] 

“তমীশ্বরাণাং ধিরমং মহেশ্বরং, 

তদ্দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং | 
স কারণং কারণাধিপাধিপো! 

ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥৮ [ শ্বেতাশ্ব ৬৭] 

“সর্ববাণি রূপাণি বিচিন্ত্য ধীরে 

নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে ।৮ [ য্জু অঃ ৩১২] 

“বেদোহমেতং পুরুষং মহীন্ত- 

মাদিত্যবর্ং তমসঃ পরস্তাঁৎ ॥৮ [ যজুমাঃ ৩১২] 
গ্র্বেব নিমেষা জঙ্ভিরে বিছ্যুতঃ পুরুষাঁদধি” [ তৈঃ নারাঃ ১অং ] 

ইত্যাদিযু পরস্থ ব্রহ্মণঃ প্রাকৃতহেয়গুণান্ প্রাকৃতহেয়দেহসন্বন্ধং তন্ম,ল- 
কর্মবশ্যতা সন্ন্ধঞ্চ প্রতিষিধ্য কল্যাণগুণান ক্ল্যাণরূপঞ্চ বদভ্তি। 

তদিদং ম্বাভাবিকমেব রূপমুপাসকানুগ্রহেণ তৎপ্রতিপত্যনুগুণাকারং 
দেবমনুষ্যাদিনংস্থানং করোতি স্বেচ্ছয়েব পরমকারুণিকোঁভগবান্। 

তদিদমাহ শ্ররতিঃ,--"্অজায়মানো বনুধা বিজায়তে” [ পুরুষ সূঃ ] ইতি। 
স্মৃতিশ্চ,--“অজোহপি সন্নব্যয়াঁত্মা! ভূতানাঁম” [ গীত 8৬] ইতি। ন 

“পরিত্রাণায় সাধূনাম্” ইত্যাদি “সাঁধবোহ্যপাসকাঃ” | তৎপরিত্রাণমেবো- 
দেশ্টম আন্ুষঙ্গিকম্ত ভুক্কতাং- বিনাশঃ% সক্কল্পমাত্রেন ততুৎ্পততেঃ। 
*প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়” ইত্যাদি । পপ্রকৃতিং স্বাম্” ইতি প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ | 
স্বমেব স্বভাবমাস্থায় ন সংসারিণং ব্বভাবমিত্যর্থঃ 

আত্মমায়য়েতি স্বসঙ্কল্পরূপেণ জ্ঞানেনেত্যর্থঃ | “মায়াবয়ূনং জ্ঞানম্” 
[ বেদনির্ঘপ্টো ধর্মবর্গে ২২ ্লোকঃ ] ইতি জ্ঞানপর্য্যায়মপি মায়াশব্দং 
নৈর্ঘপ্ট কা অধীয়তে । 

আহ চ ভগবান্ পরাশরঃ। 

“সমন্তাঃ শক্তয়শ্চৈতানাপূর্যত্র প্রতি্ঠিতাঃ | 
তথ্িশ্বরূপবৈরূপ্যং রূপমন্যদ্ধরের্মাহৎ ॥ 
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সমস্তশক্তিরপাণি তৎ করোতি জনেশ্বর | 

দেবতিরধযঙ মনুষ্যাখ্যাচেষ্টাবন্তি স্বলীলয়া| ॥ 
জগতামুপকারায় নস কর্্মনিমিতজ। ৮ [ বিষ্ণু ৬৯1৯০ ] ইতি। 

মহাভারতে চাঁবতাররূপস্তাপ্য প্রাকৃতত্বমুচ্যতে»-- 

“ন ভূতনঙ্ঘসংস্থানোদেহোহস্ত পরমাত্বনঃ/ ইতি 
মহাভারতে উদ্যোগপর্ববণি ৷ 

অতঃ পরস্থৈব ব্রহ্মণ এবংরূপ-রূপবত্থাদয়মপি তন্তৈব ধর্ম [শ্রীভাষ্য 
১১২০ ] ইতি । 

তত্র তৈরপি বিশ্বরূপাদৈলক্ষণ্যবত্তেন ব্বরূপাস্তরঙ্গধর্মত্বেন স্বরূপাত্তরঙ্গ- 
ধর্মীণাং ততদবয়বসন্নিবেশ।নাং স্বরূপমেব ধন্মি ভবেদিত্যেবং তদেবাবয়বী- 

দেহ ইত্যাগতত্বেন, যুগপদপি সমস্তশক্িপ্রাহুর্ভাব-কর্তৃত্বেন চ স্বরূপত্ব- 
মেবাঙ্গীকৃতং,---পূর্ণত্বঞ্চ । 

তাশ্চ শক্তয়োনিজেচ্ছাত্মকম্বাভীবিকশক্তিময্য ইতি তাঁসামপি তন্জরপত্বং 
ধ্বনিতমৃ.। র 

অতঃ কর্তৃত্বমপ্যত্র প্রাছর্ভাবয়িতৃত্বমেব নতু কল্পয়িতৃত্বমিতি। তথা 
“মনোময়ঃ প্রাণশরীরোভারূপঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ আকাশাতা সর্বব- 
কল্মী সর্ধবকামঃ সর্ববগন্ধঃ সর্ববরসঃ সর্ববমিদমভ্যাভোহবাঁক্যনাদরঃ [ছাঃ 

উঃ ৩/১৪।২ 1৭: ইত্যপি। ত ইদমাহঃ_“মনোময়ঃ--পরিগুদ্ধেন মনসৈ- 
কেন গ্রাহাঃ ; পপ্রাণশরীর'--ইতি জগতি সর্ব্বেষাং প্রাণানাং ধারকঃ। 
ডাঁরপঃ১ ভাম্বরপঃ,- _অপ্রাকৃতধাসাধারণ-নিরতিশয়-কল্যাণ-দিব্যরূপ- 

ত্বেন নিরতিশয়দীপ্ডিযুক্ত ইত্যর্থঃ। “আকাশাত্বা'__-আঁকাশবৎ সৃক্ষম- 
স্বচ্ছরূপঃ,--নকলেতরকা রণস্াত্মভূত ইতি আকাশাত্মা,__স্বয়ঞ্চ প্রকাঁশ- 
তেহম্যাংশ্চ প্রকাঁশয়তীতি বাকাশাত্সা। এবং “সর্ববকর্্মা১--ক্রিয়তে 

ইতি কর্ম, সর্ববং জগদস্য কমন সর্ববা বা ক্রিয়া যন্যাসৌ নর্ববকর্মী । 

৬ “সুন্তি-স্বরপয়োরেকত্বাৎ” ইতি স্তায়োইপি দৃশ্ততে-_বথ! শ্ীভগবৎসন্দর্ভে চতুঃসপতি- 
তমবিষয়াঙ্কে *মুর্তিত্বক্বপয়োরেকত্বাৎ গ্রাকৃতবর বিভ্ভতে পৃথকৃত্বেন মুক্তির” |. 

1 স্বৃতেক্ং শ্রুতিঃ গ্রীভাগবৎসনর্ভে বিষয়হুচকজিসগুতিসংখ্যকবিবর়ে। 
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“দর্ববকাঁম£,--কাম্যন্ত ইতি কামা ভোগ্যভোগোপকনণাদয়ন্তে পর্ধিওদ্ধাঃ 
সর্ব্ববিধান্তস্ত সম্ভীত্যর্থ; 

লর্ববগন্ধঃ, “সর্ববরসঃ,--“অশব্বগম্পর্শম্” ইত্যাদন। প্রাকৃতগন্ধাদি- 
নিষেধাদপ্রাকৃতস্তাসাধারণ। নিরবগ্ঠা নিরতিশয়াঃ কল্যাণাঃ স্বভোগ্যভূতাঃ 
সর্বববিধা গন্ধরসান্তস্ত সম্তীত্যর্থঃ | সর্ববমিদমভ্যাত্ত উল্ভামদং পর্ধ্যস্তং সর্বব- 
মিদং কল্যাণগুণজাতং স্বীকৃতবান্। “অভ্যাত্ঃ ইতি “ভূক! ব্রাহ্মণাঃ” 

ইতিবৎ বর্তরি ক্তঃ প্রতিপত্তব্যঃ | অবাকী-বাগুক্তিঃ সাম্য নাস্তীত্য- 
বাঁকী,__কুত ইত্য।হ-_-“অনাঁদর& ইতি । 

অবাণ্তপমস্ত কামত্ত্নোদর্তব্যাভাবাঁদাদররহিতঃ | অতএবাবাঁকী অনল্পাক 

ইতি। 
অত্র প্রাণশরীর ইতি প্রাণবছুপাঁসকাঁনাং পরমশ্রেষ্ঠশরীর ইত্যর্থ; 

ইত্যপি। তথ প্রাণয়তি সর্ধবমিতি প্রাণং পরং ব্রন্মেব শরীরং যস্য স 
ইত্যর্থঃ। ইত্যপি চ ব্যাখ্যানং ঘটতে । 

"ও নমস্তে” ইত্যাদি “দেবাঃ শ্রীহরিং» [ শ্রীভাঃ ৬৯।৩০% ইত্যত্র 
তশ্ত হরিত্বং ““গ্রাহাঁৎ প্রপক্নম্” [শীভাঃ ১১৪।১৮ ] এ" ইত্যাদো 

মুক্তাফলব্যাখ্যানুহযতৈকা দশক্কঙ্ধবাক্যন্বারস্তল্লভ্যতে । অতএবাত্রাপি 

* শ্রীভগবৎসন্দর্ডে পঞ্চনপ্ততিতমবাকো “দেবাঃ শ্রাহরিম্”” ইতি মৃলগ্রস্থীয়া বরো দ্ধার- 
হুচকঃ সন্কেতঃ অথাৎ সক্কেতো২য়ং শ্রীভাগবতীয়য্স্বন্ান্তভৃত বৃত্রবধোপাখ্যানে দেবগণৈ- 
হরিস্তুতিং সচয়তি। 

1 গগ্রাহাৎ প্রপন্নম্ ইত্যত্র 'দীপিকাদীপন+-ব্যাখ্যায়াং মন্বস্তরাবতারো 'ুরিরেব লক্ষাতে 

তদ্যথাঃ-_-“হুরিনংজ্ঞকেবতারে গ্রাহাদ্ গঞ্জেন্্রং মোচয়ামাস। কুতোহমোচয়ৎ ইত্যপেক্ষায়ামূ 
কশ্তপার্থমিত্যাস্তধ্যাহতম্* ই(তি। 

হরিহি মন্বস্তরাবতারঃ বথা শ্রীলঘুভাগতবচনম্ঃ_ 
চতুর্থে তামসীয়ে হরিঃ 

“তত্রাপি জজ্ঞে ভগবান্ হরিণ্যাং হরিমেধসঃ। 

'হরি? ইতাহৃতোষেন গজেক্রোমোচিতো। গ্রাহাৎ ॥৮ [ শ্রীভাঃ ৮৬৩০ ] 

নন্রর্যযতেৎসৌ সদা! গ্রাতঃ সদাচারপরারণৈঃ | 
সর্বানিষ্টবিনাশার হরিদ সীন্্রমোচনঃ |” [ শ্রীলঘুদ্ভাগবতামুতে। ] 



৯১০ | গ্রীভগবৎ-সন্দর্ভাঁয় 

«অখৈবমীরিতোরাজন্ *দরং ত্রিদশৈর্ঘরিঃ” [ শ্রীভাঁঃ ৬৯৪৩] ইত্যত্ত 
হরিশব্েনৈবোক্তোহসাবিতি । 

পৃথিবীত্যাদি ।% অত্র “যদগুমণ্ডীন্তরগে!চরং চ”ণ* ইত্যাদিপগ্ভ এবং 

বিবেচনীয়ম্। 
যগ্তপি শ্রীরামানুজীয়ের্নির্ধশেষং বর্গ ন মন্যতে, তথাপি সবিশেষং 

মন্যমানৈবিশেষাতিরিক্তং মন্তব্যমেব | তচ্চ ব্রহ্মশব্দে- 
নোক্তং বিশিষব্রন্ণোগুণভূতমিতি “সোহশ্সতে 

সর্ধবান্ কাঁমাঁন্ সহ ব্রহ্ষণা বিপশ্চিতা” [ তৈঃ উঃ ২১১] ইত্যত্র সহ- 
শব্দবলেন তৈরেব ব্যাখ্যাতম্ | 

তচ্চাগ্রে মূলএব বিবেচনীয়ম্।১ অথান্টনবতিতমবাঁক্যব্যাখ্যান্তে "সবা- 

এষ পুরুযোন্নরসসময়$ ( জ্রীভগবৎসন্দর্ভে ) [তৈঃ উঃ ২।১।১] ইত্যাদি- 
ক! শ্রুতির্ব্বিবৃত্য ব্যাখ্যায়তে । যথা “দবাঁএষ পুরুযোহন্নরসময়স্তন্তেদ- 
মেব শিরঃ, অয়ং দক্ষিণঃ পঞ্ষঃ, অয়মুত্তরঃ পক্ষ£ অয়মাত্মা॥ ইদং পুচ্ছং 
প্রতিষ্ঠা ৮ ."তম্মাদ্থ৷ এতম্মাদন্নরনময়াদন্যোহন্তর আত্মা! প্রাণময়াস্তেনৈষ 
পুর্ণঃ ৷ সবাঁএষ পুরুষবিধ এব। তস্ত পুরুষবিধতাম্ অন্বয্ং পুরুষবিধ- 
স্তস্ত প্রাণমেব শিরঃ, ব্যানোদক্ষিণঃ পক্ষঃ, অপান উত্তরঃ পক্ষঃ) আকাশ 

আত্মা, পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ।” “তন্তৈষ এব শারীর আত্মা যঃ 
পূর্ববন্ত । তন্মদ্বা এতম্মাৎ প্রাণময়াদন্যোহন্তর আতা! মনোময়স্তেনৈষ 
পূর্ণঃ সবাএষ পুরুষবিধ এব, তম্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধঃ, 
তন্ত যজুরেব শিরঃ১ খগ্দক্ষিণঃ পক্ষ* সামোত্তর পক্ষঃ আদেশ 
আত্মা, অথ সর্ববাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তস্তৈষ এব শারীর আত্ম! 

ব্রহ্মণোবিশেষাতি রিক্ত ত্বম্ 

* ভ্ীভগবৎসন্দর্ভে যগ্নবতিতমসংখ্যায়ং শ্রীভাগবতৈ কাদশস্কন্নীরযোড়শাধ্যায়স্থপ্ত- 

ত্রিংশত্বমঃ শ্লোকঃ, তদ্যথ।১- 

“পৃথিবী বাসুরাকাশআপোজ্যোতিরহং মান্। 
বিকারপুরুযোহব্যক্তং রজঃ সন্বং তমঃ পরম্॥ [ শ্রীভাঃ ১১/১৬1৩৭ ] 

+ শ্রীভগবৎসন্দর্ডে যপ্রবতিসংখ্যকগ্লো কাস্তে শ্রীমদ্বালমন্দারাচাধ্যক্কতং পদ্ভমেতৎ। 

৯ বিবরণীয্নমিত্যপি পাঠাস্তরম্। 



সর্ধবসশ্বাদিনী -- ৯১ 

যঃ পুর্ববস্ত | তম্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াদন্যোহস্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ন্তেনৈষ 
ূর্ণঃ | লবাঁএষ পুরুষবিধএব তস্য শ্দ্ধৈব শিরঃ খতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ, সত্য- 
মুত্তরঃ পক্ষঃ, যোগ আত্মা, মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা । তশ্তৈষএব শারীর আত। 
যঃ পূর্ববস্ত ৷ তস্মাদ্বা এতন্মাদিজ্ঞানময়াদন্যোহস্তর আত্মা আনন্দময়ন্তেনৈষ 
পূর্ণঃ| সবাঁএষ পুরুষবিধ এব তস্ত পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধস্তস্ত প্রিয়মেব 
শিরঃ, মোদে! দক্ষিণঃ পক্ষঃ প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ, আনন্দ আত্ম! ব্রহ্গ 
পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা৮ইতি । [ তৈঃ উঃ ২1১1১] 

অয়মর্থঃ। “সবা"শব্দঃ প্রসিদ্ধ নিশ্চয়ে বা। এষ মৃবজ্জলাগ্িপিণ্ু- 
লক্ষণঃ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ অন্নরসপ্রাচূর্যযবান্। যদ্বা, অন্নরসে। নামান্ন- 
বিকারস্তেন ত্বগাঁদিরূপঃ সর্ব্বোহপি তদ্বিকারে৷ গৃহাতে | 

ততশ্চ জলবিকারাদিভিরীধন্িশ্রত্বাত্তপ্রচরঃ কৈবল্যাভাবেনাংশ- 
স্তৈবান্নরসবিকাঁরত্বে সতি অংশিনন্তদ্ধিকারত্ববি বক্ষানর্হত্বাৎ প্রাণময়া দাঁবপি 
শুদ্ধবায়ুবিগ্রহাদীনাং রূপান্তরপ্রাপ্ত্দর্শনাৎ পুথিব্যভিমানিদেবতাদিলক্ষণ: 
পুচ্ছাঁদীনাং তদ্বিকারত্বাভাবাৎ, “বিকারশব্দাৎ” [ব্রহ্ষসূ ১/১।১৩] ইত্যাদে 
ূত্রকারা ণামস্বারস্তাৎ, “নদ্যচস্ছন্দসি” ইতি নিষেধাচ্চ নতু তদ্বিকাঁর 
ইতি। ইদং প্রসিদ্ধ শির এব শিরঃ নতুত্রোত্তরত্রেবাত্রাপি কল্পনাময়ম । 

এবং পক্ষা্ষিপি ব্যাখ্যেয়মূ। “পক্ষোবাহুঃ | উত্তরোবামঃ | মধ্যম- 
দেহভাগ আত্মাঙ্গানাম। “মধ্যং হেষ।মাক্সা৮ইতি শ্রুতেঃ | ইদমপি নাভে- 
রধস্তাৎ যদঙ্গং তৎ পুচ্ছমিব পুচ্ছম্ অধোলম্বনসাম্যাৎ | তদেব চ প্রকর্ষেণ 
তিষ্ঠত্যস্তামিতি প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ। শাখাচন্দ্রদর্শনবদন্তরতমত্ত-জ্ঞানার্ঘ, 
লোকপ্রসিদ্বমাত্বানমনুগ্ধ তস্যান্তরমন্তরাঁআানং শাস্ত্রপ্রসিদ্ধলাধনাদিক্রমেণ 
প্রবেশয়ন্ প্রাণময়াদীনপ্যাহ তত্র মনসোধারণার্থং তদাধারঃ প্রাণে ধার্য 
ইতি। 

প্রথমং প্রাণময়মাহ--তম্মাদিতি। অন্তরস্তদপগমাদক্নরসময়স্য দূতেঃ 
এযোহম্নরসময়স্তেন পূর্ণোবায়ুনেব 'দৃতিঃ সচ পুরুষবিধঃ পুরুষাকারঃ | 
কখং তস্য পূর্ববস্যান্নরসময় দ্য পুরুষবিধতামেব লক্ষীকৃত্য বিশেষং বোধ- 
য়িতূময়মপি রূপককল্লিতৈঃ শিরঃপক্ষ্যা্দিভিঃ পুরুষাকার এব বণ্যতে ইতি । 



৯২ ভ্রীতগবত-সন্দভীয় 

তদেব রূপকং দর্শয়তি--তদ্য প্রাণময়স্য প্রাণং হৃদিস্থে৷ বায়ুরেব 
প্রথমধাধ্যত্বেন শিরঃ কল্প্যতে এবং সাধনক্রমেণৈব দক্ষিণপক্ষত্বাদিক্রমো 
জ্ঞেয়ঃ। আকাশঃ আকাশস্থ্রৃত্তিবিশেষঃ সমানাখ্যঃ, প্রাণবৃত্যধি- 

কারাৎ। মধ্যস্থত্বাদিতর। পধ্যন্তবৃতীরপেক্ষ্যাত্না পুথিবী তদভিমানিনী 

দেবতা আধ্যাত্মিকস্য গ্রাণস্য ধাঁরযিত্রী স্থিতিহেতুত্বাৎ “সৈষাঁং 
পুরুষস্যাপানমবষ্টভ্য”ইতি [ প্রশ্নউঃ ৩৮ ] শ্রুত্যন্তরাঁৎ। 

“তম্ত প্রাণময়স্য এষ-_-“তন্মদ্বাএতম্মদাত্বনআকাশঃ সম্ভৃতঃ৮” ইত্য- 
ভ্রোপক্রান্ত এবাত্মা শারীর আত্ম। তদ্রপশরীরান্তধ্যামী। কথন্ভৃতঃ? 
যঃ পূর্ধবপ্য অন্নময়প্যাপি শারীর আত্মা । এবং “যঃ পূর্ববস্ত প্রাণময়স্থয” 
ইত্যাদিকমুত্তরত্রাপি যৌজ্যমৃ 1” 

“যস্ পৃথিবী শরীরং, ষস্যাপঃ শরীরং, ষসয তেজঃ শরীরং, যস্য বায়ুঃ 
শরীরম্”* [বৃঃ আঃ 1৭1৯] ইত্যাগ্ন্তর্ধ্যামিআগতেঃ | 

যন্তানন্দময়াস্তেছপি তস্তৈষ এব শারীর আত্মেতি শ্রীয়তে তত্ব, তন্যো- 
পচারিকভেদনির্দেশেনানন্তাত্মত্বমেব বোঁধয়তি। নাত্মাস্তরং .বিজ্ঞানময়।- 

দন্যোহস্তর আত্মেতিবদন্যা_-প্রস্তাবাৎ। প্রাণময়ান্তেক্ডে যঃ পুর্বস্যেত্য- 

ভ্রান্যৈরপি তথাত্যুপগমাৎ্থ । ততশ্চ এষ পূর্বোক্ত আনন্দময়তাৎপর্য7- 
বদানবিবেক আত্মৈব তদ্য «শারীর আত্মা” ইতি যোজ্যমৃ। এবং 
প্রাণধাঁরণয়। মনোবশং কৃত্য তচ্চ মনোঁটৈদিকনিফাঁমকর্মাত্ম কতয়! 

* শ্ীরামানজচরণৈত্বেবং ব্যাখ্যাতম্ “পরিণামা ২» [১1৪২৭] ইতি হুত্রভাষো | “তথাতৃত- 

ভমঃশরীরং ব্রজ্ধ পূর্বব্দবিতক্তানামস্বরূ পচিদচিন্তশ্র প্রপঞ্চশরীরং স্তামিতি সংকল্পযাপ্যর ক্রমেণ 

জগচ্ছরীরতয়া আম্মানং পরিণময়তীততি সর্বেষু বেদেষু পরিণামোপদ্দেশঃ। তখৈব বৃহ্দারপ্যকে 

কৃৎ্সন্ত জগতে! ব্রহ্মশরী রত ব্রহ্মণস্তদাত্মত্বং চায়ায়তে ““যঃ পৃথিব্যাং তিষ্টন্ পৃথিব্যা অন্তরো 

বং পৃথিবী ন বেদ, যন্ত পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমস্তরে। যময়ত্যেষ স আত্মান্তরধ্যাম্যমৃতঃ% 

ইত্যারভা ““যন্তাপঃশরীরম্ প্যস্তামিঃ শরীরংত * * পযন্ত চন্্রতারকং শরীরম্* ইত্যান্দি- 
বাঁক্যমার্ত্ায ২৩বাক্যপর্যাস্তং বৃহদারণাকশ্রুতিবচনানি দৃশন্তে। ণনুবালে!পনিষদি চ 

পৃথিব্যাদীনাং তথ্বানাং পরমাত্মশরীরত্বমভিধায় বাজসনেয়কেহ্মুক্তানাষপি তত্বানাং শরীরত্বং 

অন্ধণ আত্মত্বং চ শ্রুর়তে” ইতি। বিশেধোদ্রষ্টব্যস্চেৎ শ্রভাষ্যম্ দ্রষ্টব্যমিতি। 



সর্বসম্থাদিনী ৯৩ 

ধারণীয়মিত্যাঁশয়েন মনোময়মাহ-_মনঃ সন্কল্লাদ্যাত্বকমস্তঃকরণমূ। যজু- 
রিতি “অনিয়তাক্ষরপাদবিশেষো মন্ত্রবিশেষঃ” ৷ তজ্জীতিবচনোহপি য্জুঃ- 
শব্দঃ| তস্য শিরন্তং প্রাথম্যাৎ যজুষা হি হবিদাঁয়তে এবং খক্সাঁম- 
য়োরপিক্কবৈশিষ্ট্যং জ্ঞেয়ম। আঁদেশোহত্র ব্রাহ্মণঃ, আদেকব্যবিশেষা- 
নির্দশতি অস্যাত্বত্বং প্রবর্তকত্বাৎ | 

অথর্ব] অঙ্গিরস1 দৃষ্টীমন্ত্রা ব্রাক্মণঞ্চ শাস্ত্যাদিপ্রতিষ্ঠাহেতুকর্ম- 
প্রধানত্বাৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠী। মনোময়ত্বং চৈষাং মনোবৃত্যাবাবি9াবত্বেন 
তৎপ্রাচ্রধ্যাৎ । তদ্িকারত্বে তু পৌরুষেয়ত্বাপাতঃ স্যাঁৎ। 

অত্র পারমার্থকপথস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ ব্যাবহারিকসম্কল্লাদ্যাঅকমনো- 
ময়ত্বং ন প্রযুজ্যতে। প্রাণধারণায়াঃ পূর্ববমেব হি ত্যক্তং তৎ। এব- 

মুত্তরত্রাপি ৷ 
তখৈব বিজ্ঞানময়মাহ-_শ্রদ্ধা, অধ্যাত্মশান্ত্রে যাখার্ধ্যগ্রতীতিঃ। 

ধতং--শাস্তার্থনিশ্চিতা বুদ্ধিঃ । সত্যং__তদর্ধানুভবপ্রযত্বঃ। যোঁগো- 
যুভিঃ। . সমাধানম্-_আত্মা,--শ্রদ্ধদীন।মেতৎ সাক্ষাৎকার।ঙগত্বাৎ। 
মহঃ-_-ততৎসর্ববপ্রকাশহেতৃত্বেনে।ত্তমতরং শুদ্ধঙ্গীবরূপং যস্যৈব প্রনিদ্ধেন 
বিজ্ঞানাত্বত্েনাস্য বিজ্ঞানময়ত্বমুচ্যতে | 

«যোবিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরোহয়ং যস্য বিজ্ঞানং শরীরম্”ইতি 

| বুঃ আঃ ৫1৭1৩ ] জীবান্তরধ্যা মিগ্রতপাদকশ্রুচতেঃ | অত্র স্থানএব “্য 
আত্মনি তিষ্ঠন্” ইত্যা দিশ্রত্যন্তরাঁৎ__ প্রতিষ্ঠা তেষাঁং সর্ব্বেষ।মীশ্রুয়ঃ | 

তদেবং শুদ্ধলীবপর্ধ্তস্তযুক্ত1 তথ! তথ! লব্ধান্তরাণাং পুনঃ সর্ববান্তর- 
তমত্বেন তত্রৈব পূর্বেরবাপক্রান্তমুখ্যাত্বত্বং পর্যযবসায়য়ন্--আনন্দময়মুপদি- 
শতি। এবং পূর্ব্বপূর্ববং শান্ত্রীয়পরমার্থপ্রক্রিয়ৈব লব্ধ! ; ন তু ব্যবহাঁরিকী। 
ততোনেইপুত্রদর্শনজানন্দাদিকং প্রিয়াদিশবৈর্ব্যাখ্যেয়মূ-_কিস্তবেকস্যৈব 
পরমানন্দস্য ব্রহ্মণ উত্তরোত্তরো৷ দয়োৎকর্ষতারতম্যাঁৎ ততন্নামভেদঃ | 

আনন্দস্য সামান্যতন প্রিয়াদিযু প্রাণ্তযপেক্ষয়া আত্মত্বরূপকং ব্রহ্গণস্ত 
সর্ব্বোশ্তরোদিতত্থেন পুচ্ছত্বরূপকমিতি | 

এ 
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* থক্দামসমাসাস্তনিপাতনাদদস্তয়োরপি টবশিষ্ট্যং জেযমিতি পাঠোদৃস্ততে। 



৯৪ জ্ীভগবহ-সন্দভীয় 

তদেব চ সর্ব্বোৎকৃষত্বাৎ প্রিয়াদিলক্ষণন্বপ্রকাশবিশেষাণামন্নময়া- 
দীনামপ্যাশ্রয়ঃ | এতদেব প্রিয়াদিস্বপ্রকাশবিশেষবচ্চেতি__এতদপুয- 
গলক্ষণমূ__তত্দশেষ-_শক্তিবিশেষবচ্েৎ তঙ্ানন্দময় আত্েত্যুচ্যতে। 
সোহখণ্ডোহপি পরব্রন্মৈব তহুক্তমানন্দময়োইভ্যা সাদিতি | 

ততস্তপ্য তু তত্তদ্বিশেষবন্তে পরমাখগ্ত্বমিতি এব্রক্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্” 
[ শ্রীগীতা ১৪।২৭ ] ইত্যেতদ্গীতার্ধোহপি শ্রুতিহৃদয়গত এব বোদ্ধব্যঃ | 

অথ শ্রীভগবতঃ পূর্ণ তত্বাকাঁরত্বনির্ধীরণপ্রকরণে শততমাদাক্যাৎ 

ূর্ববত্র মোক্ষধর্্মবচনানন্তরং ভ্রীমধ্বভাষ্যাদেব তদাহার্ধ্যাণি-যথ1 প্রথম- 
সুত্রেঃ-_ 

“যেমন্তঃ সমুদ্রে কবয়োবয়ন্তি 

যদক্ষরে পরমে প্রজাঃ। 
যতঃ প্রসূত। জগতঃ প্রসুতীতে। 
যেন জীবান্ ব্যসসর্জজ ভূম্যাম্” ॥ 

ইত্যাঁরভ্য “তদেব ব্রহ্ম পরমং কবীনাম্” ইত্যন্ত। শ্ুতিঃ | তথা-_ 

“যং কাময়ে তং তমুগ্রং কুণোমি | 

তং ব্রহ্ষাণং তম্ৃষিস্তং হমেধাঁষ্” 

| খকৃসং ১ম ১২৫ পু] 

ইত্যুক্ত। “মম যোঁনিরপৃস্বস্তঃ” ইতি শক্তিবচনাত্বকশ্রগতিঃ | 
“অন্তস্তদ্ধন্দোপদেশাৎ” [ ব্রন্ধ সুঃ ১১২ ] ইত্যত্র চ তত্ভাষ্যয্-_ 

অন্তঃ শ্রুয়মাণে! বিষুঞরেব | 

“অন্তঃ সমুদ্ধে মনসা চরস্তং 

্রহ্মান্ববিন্দদ্দশহোতারমর্ণে। 
সমুদ্রেইস্তঃ কবয়োবিচক্ষতে 

মরীচীনাং পদমিচ্ছস্তি বেধসঃ” | 

দ্যসু/াগুকোশং সূক্ষামাহঃ” ইত্যাদি তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ। 
সহি গ্রলয়সমুদ্রশায়ী তস্য বিশ্বমণ্ডকোশঃ | 



সর্বসম্বাদিনী ৯৫ 

«মোহভিধ্যায় শরীরাৎ ম্বাৎ সিস্ক্ষুর্বর্িবিধাঃ প্রজাঃ। 

অপএব সসর্জীদো তাস বীজমবাস্জগ ॥ 
তদগুমভবদ্ধৈমং সহআাংশুসমপ্রভৃ। 
তম্মিন্ জজ্জে স্বয়ং ব্রহ্ম! সর্বলোকপিতামহঃ ॥ 

আপোনারা ইতি প্রোস্তা আপে!বৈ নরসূনবঃ | 
অয়নং তস্য তাঃ পুর্ববং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ” ॥ 

[ মন্তু ১৮--১০ ] ইতি ব্যাসস্মতেরিতি | 
অথ ““সর্বৈবশ্চ বেদৈঃ পরমোহি দেবো জিজ্ঞাস্যঃ৮ % ইতি । 
প্রকরণান্তরমষ্টোত্তরশততমাদ্বাক্যাৎ পূর্ববত্র শ্রীভগবতি সর্ববশাস্ত্র- 

সমন্বয় এবং বিবেচনীয়ঃ__যথা, বেদোদ্বিবিধঃ--মন্ত্রে। 

ব্রাহ্মণঞ্চ । মন্ত্রোহপি দ্বিবিধঃ--ভগবনিষ্ঠে। দেবতা- 
স্তরনিষ্ঠ*চ । তত্রাদ্যস্য সাক্ষাদেব তৎপরতা',--দ্বিতীয়স্ত কন্মোপাননয়ো- 
রঙ্গমিতি--তদগত্যৈব গতিং ভজতি। 

অথ. ব্রাক্মণপ্য,-কন্মোপাস্তিজ্ঞানকাগ্ডাত্বকান্ত্রয়োভেদাঃ। তত্র 

কর্মণোজড়ত্বেনাম্বাতন্ত্র্যাৎ ম এব ফলদাঁতেতি তৎ্কাগুস্য তগপরত্বমেষ | 

উপাস্তিরত্র দেবতীন্তরনিষ্ঠৈব গৃহ্থাতে, ভগবনিষ্ঠায়াস্ত জ্ঞানান্তর্ভাবাৎ। 
ততশ্চোপাসনাকাগুদ্য অন্যাসাং দেেবতানাং তদীয়ত্বেনে তৎপরত্বমূ। 

জ্ঞানকাণ্ড২-_ব্রন্ম-ভগবৎ-প্রতিপাদ্কত্বেন দ্বিবিধম--উভয়োরপি চিদেক- 
রসত্বৎ। জ্ঞানশব্নাত্র জ্ঞানং ভক্তশ্চোচ্যতে | জ্ঞানে জ্ঞানশব্স্য 

প্রাধান্যতোর্তিঃ ধার্তরাষ্ট্রেু “কৌরব্শব্ববৎ। তত্র দ্বিতীয়ং,__ 
সাক্ষাদেব ভগবৎপরমূ। 

প্রথমং তদীয়সামান্যাকারেণ স্বরূপনিরূপকত্বাত্তৎপরমৃ। 
অথ বেদনির্বিবিশেষাণি তদঙ্গান্যপি শ্রীভগবছুপাস্নসাধনত্বাতত্র 

,সমন্বয়ন্তে। যথা শ্রীবিষ্ুসুক্তাদীনাং করম্বরাদেজ্বাঁনায় শিক্ষা ; 

শ্রীভগবতি সর্ববশান্ত্-সমন্বয়ঃ 

* উদ্ধতাংশোহ্যং বুলগ্রন্থে ১০৭ অঙ্কমধ্যে দৃশ্ঠতে। মূলগ্রন্থন্ত অষ্টোততরশততমবাক/ন্ত 
গ্রতিপাদযবিষয়তেন বাক্য মিদমতরোদ্ক তং স্থাপিতঞ্চ বহুলপ্রমাণযুক্তিভিরিতি। 



৯৬ শ্ীভগবং-সন্দভীঁয় 

আনুপুর্বব্যাঃ % কল্পঃ; সাধুত্বস্য-ব্যাকরণম্ ; পদার্থস্য--নিরুক্তম্ ; 
ভ্রীবিষ্ণোম হোৎসবাদিসময়স্য জ্যোতিঃ) মন্ত্রাণাংণ* ছন্দঃ। 

অথ বেদানুগাণ্যপরাণ্যপি শাস্ত্রাণি বঙ্ষ্যমাণহেতোঃ সমন্বয়ন্তে১--তত্র 

পুর্বেবাত্তরমীমাংসে কর্ম-জ্ঞান-কাগুয়োস্তাৎপর্যযাবধৃতেঃ; গোতমকণাদ- 
কপিল-ন্যায়াঃ- ঈশ্বরান্তিত্বচিদচিদ্বস্াদীনামূহনাৎ; পতঞ্জলিন্যায়স্ত্ীশ্বরো- 
পাসনোদেশাৎ ; স্মুত্যাদীন্যপরাণি তু কাগুত্রয়মনুগচ্ছন্তীতি পূর্ব্ব- 

যুক্তেরেব ; কাব্যালঙ্কারকামতন্ত্রগান্ধর্বকলাস্ত তস্য তত্তচ্চরিতমাধুর্য্যানু- 
ভব-বৈদুষ্য-সিদ্ধেঃ ; নীতিঃ শিল্পঞ্__তৎসেবাচাতুরীসিদ্ধেঃ ; আয়বেরদ- 
ধনুর্ব্বিে,__-তছুপাসনপ্রতিবন্কনিরাকরণতঃ। ইখমভিপ্রেত্যৈবোক্তমূ 
জীমত্প্রহলাদেন--- | 

ধশ্বর্থকাম ইতি যোঁভিহিতস্ত্রিবর্ 
ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধ! চ বার্তা । 
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং ৰ 

স্বাত্মার্পনং স্বস্থহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ ॥৮ ইতি ॥ 
[ শ্রীভাগ ৭৬।২৬ ] 

অথ নবোত্রশততমাঙ্কমারভ্য পত্রন্মন্»ইত্যাদিপ্রকরণে বিশেষ? 
কশ্চিদর্শাতে__ব্রক্ষচেদবচনীয়ং ভবতি তহ্যবচনীয়পদেনোচ্যতে ইতি 
বাচ্যত্বমেবায়াতি। তেনাপি লক্ষ্যতে চেদস্ততস্তঘল্লক্ষ্যং লক্ষ্যগঙ্গ- 

শব্দবত্তপ্যাপ্যবচনীয়ত্বাভাবে বচণীয়ত্বমেব দিদ্ধাতি । 

বচনীয়ত্বাবচনীয়ত্বাভীবে তু অনির্বচনীয়ত্বাপাতঃ | সচ মিথ্য 

ইতি | ““টরকুট্যাং প্রভাতম্” । এবং লক্ষ্যশব্দেনোচ্যতে চেঘ্বচনীয়ত্ব- 
সিদ্ধঃ | 

লক্ষ্যতে, চেল্লক্ষ্যত্ব-চ্যাতিঃ গঙ্গাশব্ লক্ষ্য ্যালক্ষ্যত্ববল্পক্যশব্দলক্ষ্য 

স্যালক্ষ্যত্বাৎ। 

৬ ব্রেধায়নপদ্ধতিগ্রস্থঃ। 

1 অত্র সর্বজৈব হষ্যন্তপদান্তে "জ্ঞানার* ইতি পদমুহ্মিতি |. 
$ ভ্রষ্টব্যোহতর পূর্ববতে। বিবৃতঃ ঘষ্ইকুটান্তায়ঃ। 
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ছিতীয়লক্ষাশবেন তম্য লক্ষ্যত্বমিতি চেদনবস্থায়ামপি লক্ষ্যপদ- 
বাচ্যত্বানতিক্রমএব স্যাৎ । এবং নির্ব্বিশেষস্বপ্রকাশপ্রমার্থসদিত্যাদি 

শবৈত্রক্ষোচ্যতে চেগ্বাচ্যত্বসিদ্ধিঃ | নচ তৈরপি লক্ষ্যতে--ততচ্ছব্দ- 
মুখ্যার্ঘস্যান্যস্যাভাবাৎ। নির্বরিশেষাদিশব্বানাং বিশেষাভাববিশিষ্ং বা 
তদুপলক্ষিতং বা! ব্রহ্ম চেৎ ততচ্ছব্দবাচ্যত্বং ছুনিবারমূ । 

কিঞ্চ নিগুণন্বপ্রকাশাদেরত্রহ্মত্তে দ্য ্তয়েষ্টং ততদর্থো ব্রচ্ষোতি 
সাধুসমর্থিতো ব্রহ্ম বাদঃ । 

তথ। তম্মতে স্ফুটমশব্দমিত্যাদিশব্ববাচ্যত্বস্য “ঘতোবাচ*” [ তৈঃ উ: 
২1৪১] ইত্যত্রাপি যচ্ছববাচ্যত্বস্য নিষেধেন স্বব্যাঘাতপাতঃ স্যাৎ। 
“অথ কল্মাছচ্যতে ব্রহ্ম” ইতি তকন্মাহুচ্যতে “পরং ব্রহ্ম” [ অথবর্ব শিরঃ 
৪৪ ] ইতি শ্রত্যা “পরমাত্মেতি চাপুযক্ত£৮ [ গীতা ১৩২২ ] ইতি 
“বচসাং বাচ্যমুত্তমম্* ইতি শ্রীগীতাদিন। চ “বাচ্যত্ব” পাক্ষাদ্দেবোচ্যতে । 
অভ্রান্মমানানি চঃ১---বেদান্ততাৎপর্যযবিষয়ে। বর্গ বাঁচ্যম্,--বস্তত্বালক্ষ্য- 
ত্বাচ্চ ঘটবগু। পরমার্থসদাদিপদং কন্যচিদ্বাচকং পদত্বাৎ ঘটপদবৎ। 
সত্যজ্ঞানাদিবাক্যং বাঁচ্যার্ঘবৎ বাক্যত্বাদগ্নিহোক্রাদিবাঁক্যবদিতি | 

বিপক্ষে লক্ষ্যত্বং ন স্যাৎ--তথাহি-লাক্ষণিকশব্দোন স্বত এবার্ঘ- 
গোচরধীহেতৃঃ ; তত্রাগৃহীতশক্তিত্বাৎ । কিন্তু পুর্ববধীন্থে বাচ্যার্থেহ- 
নুপপত্তিদর্শনে সতি তত্যাগেন স্বরূপতে। বাচ্যার্থসন্বন্গিত্বেন চাঁবগত- 

স্যার্থাস্তরস্য বোধকঃ ; গঙ্গ।শব্দাদৌ তথাদর্শনাৎ অন্যথাতিপ্রসঙ্গাৎ। 
তথাচ--ব্রহ্গণো লক্ষ্যতাবাচ্যার্ধসন্বদ্ধিত্বেন জ্ঞেয়ত্বাদৌ প্রতিষেধ- 

শ্রচ্ত্যা বেদৈকগম্যস্য শব্দেনাজ্েয়ত্বাৎ__ন্বপ্রকাঁশতয়া নিত্যলিদ্ধৌ৷ চ 
শব্দবৈয়্ধ্যাদবাচ্যত্বেন শব্দদ্য লক্ষকস্যৈব বক্তব্যত্বাৎ । তথাপি বাচা- 
সম্বন্ধিত্থেন জেয়ত্বেন চাঁনবদ্ছেতি কথমবচনীয়ে লক্ষণা ইতি । . 

ইতি শ্রীভাগবত-সন্দর্ভস্যানুব্যাখ্যায়াং সর্ববসন্বাদিন্যাং 
ভগ্গবৎসন্দর্ডোনাম ছিতীয়ঃ সন্দর্ভঃ ॥ ০ ॥ 

৯৩ 



অআধঞ্থ ল্লহ্যাজ্ঞাতলল্জুভ্ভ হ্যাল্ন্যাহ্া 

সারা ত্র স্্ঞ্ি এসি 

তত্র জীব-প্রকরণে একবিংশতিবাক্যস্তক্* অনস্তরং “জ্ঞানমাত্রাক্মকোন 

৮” ইত্যস্য ব্যাখ্যায়াং যুক্তিশ্চ দৃশ্ঠতে ৷ নির্ব্বিশেষবাদিন এবং মন্যান্তে_ 
দেহাদাবাত্মশবপ্রত্যয়ৌ ন গৌণৌ। গ্রৌণ্যা হি সবিশেষবন্তৃপজীব্যত্বমূ। 
যথা! “সিংহোদেবদত্তঃ” ইত্যন্র শৌর্ধ।দিবিশেষবান্ পিংহঃ | তম্মাদ্বিশেষ- 
গম্ধরহিতশ্তাত্মনোভ্রান্ত্যৈব তচ্ছব্দ প্রত্যয়াবিতি | 

তদেবং মতি বয়ং ব্রমঃ-_নির্ব্িকল্পপ্রত্যয়ে ভ্রমাভাবাস্তণাস্তিরপি 
সবিশেষে এব প্রবর্ততে। 

যথ! শৌক্লাদিসমানবিশেষাঁণি শুক্তিরজতাদৌ, নীলং নভ ইত্যাদৌ চ 
ুর্ধ্যাগ্যংশোনভসশ্চ ৃষটযাগ্য বকাশ প্রদ-সুক্ষা-বিতত-সমাঁনদেশস্মিত তাঁকারত্ব- 

লক্ষণেনৈকেন বিশেষেণ জাতান্তমাংশাদেব নভ ইতি প্রতীতির্জায়তে 

ততন্তদীয়নীলাদিপ্রতিভাসোহপি নভস্তেবারোপ্যত ইতি সবিশেষত্বোপ- 
জীবিন্যেব ভ্রান্তিরিতি২ তম্মাৎ “ন জ্ঞানমাত্রমাত্মা” ইতি । | 

_ কিঞ্--উপলব্ধিহ্নুভূতিঃ। “অনুভূতিত্বর্থ নাঁম বর্তমানদশায়াং 
স্বসতয়ৈব স্বাশ্রয়ং প্রতি প্রকাশমানত্বন্ব। ভবতু, স্বতয়ৈব স্ববিষয়সাধনত্বং 
ব৷ ভবতু” [শ্রীভাষ্যম্ বেং কোং ৩১ পৃঃ ১-২ পং] তত্রোভয়খৈব তন্মাত্র- 
বাদিমতেহপি শক্তিমত্াপাতঃ | 

তথা “বিষয়-প্রকাশনতয়ৈবোঁপলব্ধেরেব হি সম্থিদঃ স্বয়ং গ্রকাঁশত! 

* প্রীভাগবতসনর্ান্ততৃতি “পরমাত্মদনদর্-নাম মৃলগ্র্থে দ্রষ্টব্যোহযং বাকযাফঃ। 
1 পরমাত্মসন্দর্ডে বিংশসংখ্যায়াং গ্বতং শ্রীজামাতৃমু্নিবচনম্ তদ্ যথাঃ__ 

| *ন জড়ো ন বিকানী চ জ্ঞানমাত্রাত্মকো ন চ। 
স্বার্থে হ্বয়ং প্রকাশঃ স্যাদেকরূপস্বরূপভাক্ ॥* 

১1 ততঃ প্ররুতে চ জীবদেহর়োঃ সদ্রূপত্ববিশেষদামান্যেন ভ্রান্তিরিতি। 
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সাঁধিত11% সম্ঘিদে! বিষয়-প্রকাঁশনতয়! স্বভাঁববিরহে সতি স্বয়ং প্রকাশস্বা- 
সিদ্ধেরনুভবাস্তরানুভাব্যত্বা্চ তুচ্ছতৈব ্াৎ” 
[ শ্রীভাষম্ বেং কোং পৃঃ ৩২ পং ২০-২২] 

স্বাপমুচ্ছরদিযু “মৃখমহমন্বাপ্নম্”  ইত্যাগ্ভনুভবেন সশক্তিত্বমেব 
সাধয়িষামঃ-_- ৃ 

“যবপি,_নাস্তা দৃশেদূশিরপায়াদৃশ্যঃ কশ্চিদপি ধর্মোহস্তি) দৃশ্যত্বাদেব 
তেষাং ন দৃশি-ধর্ত্বমিতি তর্ক্যতে, তদপি স্বাভ্যুপগতৈঃ প্রমাণসিদ্ধৈ 
নিত্যত্বমঘয়ন্প্রকাশত্বাদিধর্মৈরনৈকান্তিকম্” [ শ্রীভাষম্ বেং কোং ১ খং পৃঃ 
৩৪ পং ৮-১৫ 11 

“তেষামনিত্যত্বলড়ত্বাভাবতাঁৎপর্য্যত্বেহপি * তথাভূতৈরপি চৈততন্তা- 
ধর্মভূতৈন্তৈরনৈকান্ত্যমপরিহাধ্যম্ । সম্বিদি তু স্বরূপাতিরেকেণ জড়ত্বাদি- 
প্রত্যনীকত্বমি ত্যভাবরূপো ভাবরূপে। বা ধন্ো নাঁভ্যুপেতশ্চেৎ তত্তক্নিষে - 

ধোক্ত্যা। কিমপি নোক্তং স্তাৎ।” | তত্রৈব শ্রীভাষ্যে ] 
কিঞ্চ সন্ঘিৎ সিদ্ধযতি বা নব] দিদ্তীতি চে, আয়াঁতা সধন্দতাস্যাঃ, 

নোচেত্চ্ছতাপতির্গনকুস্থমাদিবৎ। সিদ্ধিরেব সগ্থিদদিতি চে কস্ট কং 
প্রতাতি বক্তব্যমূ। যদিন কস্যচিৎ কঞ্চিৎ প্রতি সা তহি ন সিদ্ধিঃ। 
সিদ্ধিহি পুত্রত্বমিব কম্তচিৎ কঞ্চিৎ প্রতি ভবতি। 

আত্মন ইতি চে কোহয়মাত্মা [ শ্রীভাঃ বেং কোং পৃঃ ৩ পং 
১৪১৪৭" ] নম সহ্িদেবেত্যুক্তমিতি চে সন্ঘিৎ-সিদ্ধ্যোর্ডেদনাবগমাৎ 

সা সম্থিৎ তদায়! শক্তিরেবেত্যবসীয়তে, নতু স্বরূপমিতি । তদেবমায়াত৷ 

জ্ঞানমাত্রতম্বরূপেহপি স্বভাবপিদ্ধ! জ্ঞাতৃত্ব-নিত্যত্বাদি-ধর্্মবত্তা | “পরাভি- 

ধানাৎ” [্রহ্ষ সৃঃ ৩২৫ ] ইত্যেতৎ সুত্রং শঙ্করমতেইপি তন্ত শক্তিমত্বং 
সাধয়তি। | 

, তৎ পুনরীশ্বরসমানকধর্মত্বাদিকমগ্রে লেখ্যম্। 

অন্থভূতিঃ স্ষিচ্চ 

৮. মূলে তু “অড়স্বা্ভাঁবরপতায়ামপি" ইতি পাঞ%। 

1 কচিৎ কচিৎ পাঠতেদলেশোহপি দৃষ্উডে। 



১০০ পরমাত্-সন্দ্ভীয় 

অথ পঞ্চবিংশতিতমবাক্যব্যাখ্যানস্তমারভ্য সপ্তত্রিংশবাক্যাবধিগ্রস্থানু- 

ব্যাখ্যা-ন্যন্মৈ ন্বয়ং * প্রকাশত্বে সিদ্ধে “জ্ঞানমাত্রাত্বকো ন চ" 

[ জামাতৃমুনিবচনম্ ] ইতি স্পন্টমূ। অত্র বিজ্ঞাঁনময়প্রকরণে স্যুণ্ডি- 

মধিকৃত্য শ্রুতির্ভবতি-“অস্থপুস্থপ্তনভিচাকশীতি” [ বুঃ$ আঃ 81৩১১ ] 

*আত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি” [ ৰৃঃ আঃ 81৩৯ ] “নহি বিজ্ঞাতু- 

বিবজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিগ্যতে” [ বৃঃ আঃ 8৩1৩০ ] ইত্যাদ্যা। 

«একরূপন্বরূপভাঁক৮» [ পাম্মোততরখণ্ডে জামাতৃমুনিবচনম্ ] ইত্যন্র 

শরর্গতিশ্চ-_- 
«স যথ। দৈম্ধবঘনোহস্তরোহবাহথঃ কৎমোরনলঘন এব। এবং বা 

অরে অয়মাত্বানস্তরোহবাহ্যঃ কৃৎস্রঃ প্রজ্ঞানঘন এব বিজ্ঞানঘন এব” 

[ বুঃ আঃ ৬৫১৩ ] ইতি । 
অয়মর্থঃ ইতি--কেবলন্ত সুখস্তাত্মত্বং পরিহৃতম্। জ্ঞানমাত্রত্থে- 

ইপি জ্ঞাতৃত্বং চাত্মনঃ পূর্ববং সাধিতম্। তচ্চাহ- 

স্তাবং বিন! ন দিদ্ধ্যতীতি পূর্ববস্দ্ধি এবাসাবনৃগ্যাতে 
জ্প্ষতার্থমূ। «“অহম্প্রত্যয়সিদ্ধোহম্মদর্থঃ ॥ যুক্সতপ্রত্যয় বিষয়ে] যুক্মাদর্থঃ । 
তত্রাহং জানামীতি দিদ্ধো৷ জ্ঞাত যুক্সদর্থ ইতিবচনং জননী মে 

বন্ধ্যেতিব€ ব্যাহতার্থমূ।” [শ্রীভাঃ বেং কোং ১ম খং পৃঃ ৩৬ পং ২১২২] 

কিঞ্চ স্বন্ৈ স্বয়ম্প্রকাঁশএব জড়ত্বাদাত্মেতি প্রতিপাঁদিতম্। কেবলং 
জ্ঞানং স্থখং চান্যন্যৈবাহমর্থন্ত জ্ঞাতুরবভাসতে । “অহং জানামি অহং 

স্বথীতি। তন্মা স্বাত্মানং প্রতি স্বসত্বয়ৈব সিদ্ধ্য্নজড়োহহমর্থ 
এবাত্বা ।৮--[ শ্রীভাষ্যমূ বেঃ কোঃ ১ খং পৃঃ ৩৮।পং ১৯২৭ ] 

_ তদেবমহমর্থরূপে নিরুপাধিপ্রিয়ে তন্মিন্ জ্ঞানে যত, জানাম্যহ- 

মিতি পৃথগজ্ঞানং প্রতীয়তে তদহমর্থং প্রভেব দীপং বিশিনগ্ি। জ্ঞান- 
মাত্র আত্মন্যহমর্ধোহধ্যস্যত ইতি তু ন যুজ্যতে, অধ্য।সকাভাবাৎ। 

. অহংগ্রত্ায়ঃ 

* “বশ স্বয়ং প্রকাশঃ” ইতি পুর্ববোজজামাতৃমুনিবচনস্। 
+ ব্যাখ্যানার্থং তত্বসন্দর্তত্বতজা মাতৃমুনিবাক্যং সুচয়তি। 



সর্ধসন্থাদিনী ১৬১ 

অনহঙ্কারস্ত জ্ঞানমাত্রস্ত জড়ম্য চাহস্কারস্য তওকর্তৃত্বং ন সম্ভবতীতি। 

ন চ ততম্সিক্নহস্কারে জ্ঞানচ্ছায়াপত্তিঃ--উভয়োরপি অচাক্ষুষত্বাৎ । নচায়ঃ- 
পিগ্ডে বহিসম্পর্ককৃতৌফ্যবৎ জ্ঞানমাত্রসম্পর্ককৃতজ্ঞাতৃত্বং তন্মিন্নহস্কারে 
মন্তব্যম্, ওষ্যবত্তদ্বর্্মাসম্প্রতিপত্তেঃ | 

নম্বসাবহঙ্কারঃ স্থাত্মানুস্যুততজ জ্ঞানমভিব্যগ্ীয়ন্ জ্ঞাতৃভাবমাপগ্ঠত 
ইতি চে তদপ্যযুক্তমূ। অহঙ্কীরাদিধন্মণস্তস্য ধর্মত্বানুপপত্তেঃ, স্বয়ং 

জ্যোতিষ আত্মনে। ব্যঙ্গ্যত্বাযোগাৎ। ব্যঙ্গ্যত্বে চ ভবতামননুভূতিত্ব- 
প্রসঙ্গাৎ । তদায়ত্ত প্রকাশেনাহঙ্কারেণ তস্য প্রকাশ্যত্বাসম্ভবাৎ। নচ 

রবিকরাভিব্যঙ্গেন হস্তেন চ রবিকরা অভিব্যজ্যন্তে। হস্তপ্রতিহত- 

গতয়োহি তে বাহুল্যাৎ স্বয়মেব স্ফ.টতরমুপলভ্যন্তে। তন্মাঁৎ স্বতএব, 
জ্ঞাতৃতয়! সিদ্ধান্নহমর্থ এব প্রত্যগাতা! ন জ্ঞপ্তিমাত্রম্ ।% 

+ “অনহষ্কারস্য* ইত্যাদিকমারত্য *গ্রত্যগাত্ম! ন জপ্ডিমাত্রম্ঠইতিপর্ধ্যস্তং শ্ীভাষাবাক্য- 

তাঁৎপর্ধযাবলম্বনেনৈব লিখিতমিতি গ্রতিভাঁতি, তদ্ যথাঃ--“এবং রূপবিক্রি়াত্মকং জ্ঞাতৃত্বং 

জ্ঞানম্বরূপন্তাত্মনঃ এবেতি ন কদাচিদপি জড়প্যাহক্কারস্য জ্ঞাতৃত্বসস্তভবঃ ৷ জড়ত্বরূপস্যাপ্য- 

হঙ্কারস্য চিৎসন্নিধানেন তচ্ছায়াপত্তা তৎসম্ভব ইতি চে) কেয়ম্ চিচ্ছায়াপত্তিঃ-্" 

কিমহঙ্কারচ্ছায়াপত্তিঃ সঘিদঃ ?1--উত সম্ষিচ্ছায়াপত্তিরহস্কারস্য 1? ন তাবৎ সন্থিদঃ, সন্থিদে! 

জ্ঞাতৃত্বানভ্যুপগমাৎ। নাপ্যহঙ্কারস্য, উক্তরীত্যা তস্য জড়স্য জ্ঞাতৃত্বাযোগাৎ ছয়োরপ্য- 

চাক্ষুষত্বাচ্চ ) নহাচাক্ষুষাণাং ছায়া দৃষ্টা। অথ--অগ্নিসম্পর্কাদয়ঃপিত্ৌষ্যবৎ চিৎসম্পর্ক।জ. 

জ্াতৃত্বোপলদ্ধিরিতি চেৎ/--নৈতৎ, সন্ষিদি বস্ততে৷ জ্ঞাতৃতানত্যাপগমাদেব ন তৎসম্পর্কাদহ- 

ক্কারে জ্ঞাতৃত্বং তহপলব্ির্ব। অহঙ্কারন্ত ত্বচেতনন্ত জাতৃত্বাস্তবাদেব স্থৃতরাং ন তৎসম্পর্কাৎ 

সন্িদি জাতৃত্বং তছুপলন্ধিব। *& & * আত্মনঃ স্বয়ং জ্যোতিযো জড়ত্বরূপাহসক্কারাতি- 
ব্ঙ্যত্থাযোগাৎ। 

শাস্তাঙ্গার ইবাদিতামহক্কায়ে! জড়াত্মকঃ। 

স্বয়ং জ্যোতিষমাত্মানং ব্যনকীতি ন যুক্তিমৎ ॥” আত্মসিদিঃ। 

গ্য়ং গ্রকাশানুতবাধীনসিদ্ধয়োহি সর্ব্বে পদার্থাঃ। তত তদায়ত্তগ্রকাশোহচিনহ্কারোই- 
ঈদিভানভ্তবিতণ্বরূপ প্রকাশমশেবার্থসিদ্ধিহেতৃতূতমন্ুতবমতিব্যনক্তীত্যাত্মবিদঃ পরিহ্সস্তি। & 

$ * নচয়্বিকরমিকরাণাং স্বাভিব্জ্যকরতলা তিব্যজাত্ববৎ সহ্ষ্বতিবাজ্যা হত্বারাতিত্য' 



১০২ পরমাত্ম-সন্দর্ভীয় 

এবং “মৃখমহমস্থাপ্নম্” ইতি স্যুপ্তযনস্তরং পরাম্শাৎ-ত্াপ্যহ- 
মর্থত। সুখিত! জ্ঞাতৃতা চ গম্যতে ।% 

তদানীং .তমোগুণাভিভবাৎ ন স্ফটোহববোধঃ। “এতাবস্তং 
কাঁলং নাহমজ্ঞামিষম্” ইতি তু পরাধিষয়ঃ প্রতিষেধ? অজ্ঞান-সাক্ষিণোই- 

হমর্থম্যানুবৃত্তেঃ | 

“মামহং ন জ্ঞাতবান্”ইতি পরামর্শে চ তদানীমেকো হহমংশঃ স্বাজ্ঞান- 

বিষয়ত্েন প্রতীয়তে ।ণ অন্যস্ত তৎসাক্ষিত্বেন। ততঃ পূর্ববং. পরামর্শ" 

কোটিপ্রবিষ্$ং মহত্তত্বজদেহোহহমিত্যুপাধ্যভিমানিনমহমংশং স্যুপ 
নিলীনং তদানীমনুভবসিদ্বস্ততঃ পরোহহমংশঃ শুদ্ধাতা। ন জ্ঞাতবানিত্যেবং 

তত্র বিবেকঃ। 

জাগ্রদাগ্বস্থয়োস্তদ্যুগল্তাবিবেকশ্চ পরস্পরতাদাত্যাপত্তাপেক্ষয়। 
ততঃ পরাগ্রূপস্যৈবাহস্কারস্য ক্ষেত্রাস্তঃপাতঃ ৷ “অস্যৈবাহস্কার- 

স্যাডৃতততস্তাবেষর্েযু চিপপ্রত্যয়মুৎপাগ্ ব্যুৎপতি দ্রব্য ।৮ 
তস্মাদহমর্থভ্তদন্ত্তদ। সাক্ষিত্বেনাবতিষ্ঠত এব। তৃখৈব' “ন্ৃযুণ্ডা” 

বাতা তত্রাহজ্ঞানসাক্ষিত্েনান্তে ইতি ভবদীয়! প্রক্রয়!। সাক্ষিত্ 

জ্যত্বম্ সংবিদঃ সাধীয়ঃ, তত্রাপি রবিকরনিকরাণাং করতলাভিবাঙ্গাত্বাভাবাং, করতলপগ্রতিহত- 

গতয়োহিরপ্ময়৷ বছুলাঃ স্বয়মেব স্ছুটতরমুপলভাত্ত ইতি তদ্বাহুল্যমাত্রহেতুত্বাৎ করতলন্ত 
নাভিব্যঞজকত্বমিত্তি। [ শ্রীভাব্যম্ বেং কোং ১ম খঃ পৃঃ ৪*--৪২ ] 

* সবিশেবজিজ্ঞাস। চেৎ তত্রৈব ৪৪ পৃষ্ঠো দ্রষ্টব্য ইতি। অপিচ “এতাবস্তং কালম্* 
ইত্যাদি আত্রৈব দৃশ্তমিতি । 

1 দৃষ্ীতে চ শ্রীভাধা বেং কোং ১খং 98 পৃষ্ঠে ইতি। 
১। তখৈবোজং প্রভাধো _-“যস্থহমিত্োবাত্মনঃ শ্বরূপম্)-_কথং তর্াহঙ্কারস্য ক্ষেত্রান্তর্ভাবে| 

ভগবতোপদিস্তে-_-“মহাভূতান্তস্কারে। বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ* ? [প্রীগী ১৩১৪] ইতি | উচাতে,__ 

স্বরপোপদেশেষু সর্কেধহমিত্যেবোপদেশাতৃখৈবাহ্যন্বরূপপ্রতিপত্েশ্টাছমিত্যেৰ- প্রতাগাত্মনঃ 

শ্বরূপম। অব্যক্পর্িপামভেদস্যাহঙ্কারস্য ক্ষেত্রান্তর্ভাবে। ভগবতৈবোপনিপ্ততে। স ত্বনাত্মনি 
দেহেইহংভাবকরণহেতুত্বেন অহঙ্কার ইত্যুচ্তে। অনা ত্বহস্কারশত্ধসা অভ্ভূততস্তাবার্থে 
চিগ্রত্যয়মুৎগান্ভ ব্যুৎপত্তিপ্র্টব্যা” [প্রীভাষা বেং কোং ১খং ৪৭ রী অনহ্মহং চিনি 
জনেন চি$প্রতারাৎ পরং করণে ঘএঞ্._ ইতি 
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সাক্ষাঁজ্জ্ঞাতৃত্বমেব। ভথাচ ভগবান্.পাঁণিনিঃ-““সাক্ষাদৃদরষ্টরি সংজ্ঞা- 
য়াম্” [ অষ্টা ৫1২৯১ সৃত্রমূ ] ইতি। স চায়ং সাক্ষী জানামীতি প্রতীয়- 
মানোহম্মদর্থ এবেতি কুতস্তদানীমহমর্থো ন প্রতীয়েত।” | শ্রীভাষ্য 
বেং কোং ১ খং ৪৫ পৃঃ] 

মোক্ষদশায়ামপ্যহ্মর্ধোনানুবর্ততে ইতি চে অন্মচ্ছব্দাভিধেয়্তা- 
ঝআনোনাশভয়াৎ। 

তদ! য| কাঁচিৎ সম্বিদনুবৎস্ততি তত্রাপ্যাত্মত্বেনাভিমানাভাবাদপনদর্পে- 
দেবালৌ মোক্ষপ্রস্তাবাদিতি মোক্ষশান্্রবৈয়র্৫ধাং স্যাৎ 1 

কিঞ্চ “স চ প্রত্যগাত্মা মুক্তাবপ্যহমিতোব প্রকাশতে স্বন্মৈ প্রকাশ- 
মানত্বাৎ। যোষঃ স্বন্মৈ প্রকাশতে স সর্ববোহহমিত্যেব প্রকাঁশতে, যথা 
তথাবভাসমানত্বেনোভয়বাদিসন্মতঃ অংসার্য্যাত্বা। যঃ পুনরহমিতি ন 
চকান্তি; নাসৌ স্বন্মৈ প্রকাশতে যথা ঘটাদিঃ”। [ জ্ীভাষ্য বেং কোং 
১খং ৪৬ পৃঃ ] | 

ততোদেহাদিবাতিরিক্তোহহমেবাত্মনঃ স্বরূপমিতি তথাজ্ঞানং নাজ্ত্ব- 

মুৎপাদয়তি । অপি তু দেহাদ্যহস্তাববিরোধিত্বাম্মোচয়ত্যেব। 
অতএব লব্ধবিজ্ঞানানামপ্যহস্তাবঃ শ্রায়তে। “তদ্বৈ তগ পশ্ানন বি 

বামদেবঃ প্রতিপেদে অহং মন্ুরভবং সূর্ধ্যশ্চেতি” [ বৃঃ$ আঃ উ, ৩1৪১০ ] 

“অহমেব প্রথমমাসং বর্তীমি ভবিষ্যামীতি” [ অধর্বব শির ৯ খণ্ড ]1 
কিঞ্চ “সকলেতরাজ্ঞানবিরোধিনঃ সচ্ছব্দপ্রত্যয়মাত্রভাজঃ পর- 

ব্রহ্গণো ব্যবহারোইপ্যেবমেব। যথা “হস্তাহমিমান্তিআো দেবতাঃ” 
[ ছাঃ৬ প্র ৩খ ২] পবহুম্াং প্রজায়েয়” (| তৈঃ আরণ্যক ৬ অনু ২] 

"স এক্ষত লোকানস্থজা” [ এতরেয় ২ অনু ১খ ১] ইতি। এ্যম্মাৎ 

ক্ষরমতীতোহম্” [ গীতা ১৪১৮] ইত্যাদি চ বছুতরম্। .তন্মাদহমর্থ 
এবাত্ম। গ্রতিক্ষেত্রং ভিম ইতি। 

তত্রান্থে প্রতিক্ষেত্রমভেদং দবিধ! বর্ণয়স্তি-_-উপাধিপার্থক্যাৎ ব্যবহারে 

. ক ভ্রীভাষ্যে [ বেং কোং ১খং ৪৫ পৃঃ ] সবিস্তারং দ্রইব্যমিতি। 



১৩৪ পরমাত্ব-সন্দভাঁয় 

পৃথগভিমানিনোহপি ততছুপাধেঃ কল্লিতত্বাদস্ততস্ত্রতিম্না এবেতি ' কেচিৎ 
ব্যবহারেপ্যেক এব জীবাভিমানী স্বপ্নবৎ তগ কষ্লিতাত্তদতিমানশৃন্তা ্বপর 
ইতি কেচিৎ। 

তত্রোভয়মপি মুলাজ্ঞানাশ্রয়নিরূপণাসামর্থ্যাদেব নিরস্তমন্তি। তথা 
পরিচ্ছেদাভাস্প্রতিবিম্ববাদেষু সংশয়স্ত দর্শয়িষ্যমাণত্বান্ন প্রাগুক্তমপি মতং 

বুদ্ধিগোচরমূ1% : “একো দেবঃ” [ শ্বেতাশ্ব ৬।১১] ইত্যাদিকম্ত পরমাত্ম- 
পরমূ। 

অস্তৈকত্ববিশেষণেন জীবস্ত তু বাহুল্যং সুচ্যতে ৷ এবমন্যাত্রাপি বিবে- 
চনীয়মূ। অগ্রে তু জীবপরমাত্মনোরেকব্বরূপত্বে নিষিদ্ধে স্বয়মেবাভেদঃ 

পরাহন্যতে । 
অথৈকজীববাদে তু ণ. তম্মতগুরূণাং "ত্বমেব সএকোঁজীবঃ” পরে তু 

জীবেশ্বররূপাবিবল্লাস্ৎকল্লিতাঃ স্থাণু-পুরুষকল্লাঃ” ইতি সর্ববং প্রত্যেক 

** একজীববাদ-পোষপার্থং ব্রঙ্গণন্ত্িবিধাবস্থা কল্পিতৈবাদ্বৈতবাদিভিঃ) নিরারুতং তদ্বি- 

কলপং স্বয়মেব গ্রন্থকৃতা তদীয়তত্বসন্ন্ভগ্রস্থে, ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীমঘ্বলদেববিষ্ঠাভূষণৈঃ | তত্থা-_- 
“ইদমত্র বোধ্যমঃ--নচ টক্ষছিন্পাধাণখগ্ডবন্ধাত্তবোপাধিচ্ছিযো ব্রহ্মধগ্ডবিশেষঃ ঈশ্বরো শীবশ্চ, 
ব্রন্ষণোহচ্ছেন্ত্বাদখণ্ডত্বাভাপগমাচ্চ, আদিমত্বাপত্তেশ্চেশ্বরজীবয়োঃ, বত একস্য ছিধ! ত্রিধা 
বিধানং ছেদঃ। নাপ্যচ্ছিন্ন এবোপাধিসংযুক্কে। ব্রহ্গা প্রদেশবিশেষ এব স সঃ, উপাধৌ চরত্যু- 
পাধিসংযুক্তত্রহ্ধ প্রদেশচলনাযোগাৎ, প্রতিক্ষণমুপা ধিসংযুক্তত্রন্মপ্রদেশভেদাদনু কষণমুপাহিত- 
ত্বান্ছপহিতত্বাপত্েঃ1৮ 

(ক) "্যত্বিজ্ঞো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈদ্নতে* ইত্যাদিশ্রতেন্তস্যাদিতীয়স্য ব্রন্মণো মায়য়া 
পরিচ্ছেদাদীশ্বরজীববিভাগঃ স্যাৎ। তত্র বিদ্তয়া পরিচ্ছিক্নো মহান্ খণ্ড ঈশ্বরঃ, অবিভয়া 
পরি'চ্ছন্নঃ কনীয়ান্ খওডস্ত জীবঃ। বিষ্তায়াং প্রতিবিশ্বঈশ্বরঃ, অবিস্তায়াং গ্রতিবিশ্বস্ত জীবঃ। 
নচ ক্ৃতং ব্রদ্েবোপহিতম্ স সঃ, অনুপহিতত্রঙ্গব্যপদেশাসিদ্ধেঃ। নাপি ব্রদ্ধাধি্ঠানম্, 
উপাধিরেব স সঃ, মুক্তাবীশজীবাভাবাপত্বেরিতি তুচ্ছঃ পরিচ্ছেদবাদঃ। নিরধন্মকস্যোপাধিক- 

স্বস্কাভাবাৎ, ব্যাঁপকস্য বিদ্বপ্রতিবিস্বভেদবাভাবান্লিরবয়বস্য দৃশ্তত্বাভাবাচ্চ, ব্রক্ষণঃ প্রতিবিশ্ব- 
ঈশ্বরে! ভীবশ্চ নেত্যর্থ। বপাদিধর্মবিশিষ্টস্য পরিছিন্নস্য পাবয়বস্য চ হুরধ্যাদেত্তদিদুরে 
জরাছ্যপাধো প্রতিবিঘোদৃটঃ, তছিলক্ষপদ্য রহ্ধণঃ সন শক্যো। বক্ত,মিত্য্থঃ। 

1 পক্বরদ্বতাদগাত্ম্যোপদেশাজ্জীবস্যৈকতবমিত্যাহুর্বৈতবাদিনঃ। তচ্চ একজীববাদত্তেষাং 
মতে জীবস্য বর্গাত্মত্বক্রতিবশাদপি নানাত্বভৌপাধিকতত্বম্। তদ্যখাঃ--*তত্থমসি* (ছাঃ উঃ ৬1৮1৭) 



সর্ববসহ্বাদিনী ১৪৫ 

বদতাং বঞ্চনাকারিত্বমেব লক্ষ্যতে--স্বস্ত চেতনাভিমানসত্বোপলব্ধেরহ্ধো- 
ইপি তথাবিধোভবেদিতি সম্ভবপ্রমাণপিদ্ধঞ্ জীবাস্তরমূ। তথা অন্থাক্্রাপি 

প্রাণিনি স্ববত্ৃতদ্ধর্মোপলব্রনুমানসিদ্ধঞ্চ | . 
বাঁণকন্যাদাবনিরুদ্ধাদিবৎ স্বপ্নাদৃষ্টীনামপি কাল্সনিকত্বব্যভিচারাৎ 

তদ্দুষ্টানাম্ সর্বেষামেবাকাল্সনিকত্বেন স্ছাপয়িষ্যমাণত্বাৎ “বৈধন্ম্যাচ্চ ন 
্বপ্নাদিবৎ” [ ব্রহ্ম সূঃ ২২।২৯ ] ইতি ন্যাঁয়াচ্চ দৃষ্টান্ত বৈকল্প্য্»_তথা 
সহম্রধা পৃথক্ পৃথক্ স্থখছুঃখাভিমানিজী বানস্ত্যগ্রতিপাদকশ্রুঃতিপুরাঁণাগম- 
স্মৃতিপ্রভৃতিশান্ত্র-সহতঅ্রকদর্থনা চ। 

তচ্চ শান্ত্রম--“যে বৈকে চাম্মাল্লোকাৎ প্রযস্তি চক্দ্রমসমেব তে সর্ব 

গচ্ছভ্তি” [ কৌধ উঃ ১২] ইত্যাদি। এবমনাদ্যবিদ্যাযুক্তন্য জীবস্য 
স্বতো জ্ঞানোৎপত্ত্সম্তবাৎ। স্বতর্কাপ্রতিষ্ঠ।নাৎ বেদগুরূপদেশয়োশ্চ 
তদজ্ঞানমাত্রকল্পিতত্বেন স্বতর্কবচনান্তরে চ পর্যযবসানাদনিশ্বোক্ষপ্রসঙ্গশ্চ 

জায়ত ইতি। তম্মাৎ প্রতিক্ষেত্রং ভিন্ন এব জীবঃ। তখৈব সযুক্তিকং 
জ্লীভগবছাক্যম্।. : 

“অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য পুরুষস্তাত্ববেদনং। 

স্বতো ন সম্ভবেদন্যস্ততবজ্ঞে। জ্ঞানদোভবেৎ ॥৮ 

ইতি | শ্রীভাগ ১১।২২।১৭ ] 
গনৈষ! তর্কেণ মতিরাঁপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ” 

/ কঠ উঃ ২৯ ] ইতি শ্রুতেঃ। 

অণুরিতি *% অতওন্বয়ং নিরবয়ব এব জীব ইতি। তচ্চাণুত্বম্ 

“অহং ব্রহ্মান্মি” [ বুঃ আঃ ১৪১০ ] “এয ত আত্মা সর্বাস্তরঃ” [ বুঃ আঃ ৩1৪১ ] "এব ত 

আত্মাস্তরয্যা ম্যম্বতঃ' [ বুঃ আঃ ৩1৭৩ ] 

দ্য। হৃয়ং গ্যোতিরাত্ম! বিবন্বানপে। ভিন্না বহুধৈকো হমুগচ্ছন্। ' 
উপাধিন। ক্রি়তে ভেদরূপে! দেবঃ ক্ষেত্রেঘে ববজোহয়মাত্মা” ইতি। 

“এক এব হি তৃতাত্বা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। 

একধ। বহুধা চৈব দৃশাতে জলচজ্বৎ ॥” (ব্রংবিং ১২) 

পূর্ব্বো্তজামাতৃমুনিবাক্যাংশং সুচন়তীতি। 

১৪8 ৃ 



১৪০৬ পরমাত্ম-সন্দর্ভীয় 

পউৎক্রান্তি গত্যাগতীনাং” [ব্রহ্ম সূঃ ২৩1১৯ ] শ্রবণাঁতাবৎ প্রতীয়তে । 
"স যদাম্মাচ্ছরীরাছুৎক্রামতি সহৈব তৈ সর্বৈবরুত- 
ক্রামতীতি [ কৌধীত ৩।৩ ] “যে বৈকে চাশ্মাল্লো- 

কা প্রযস্তি চন্দ্রমপমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি”ইতি [কৌধষ উঃ ১২] “তম্মা- 
ল্লোকাৎ পুনরেত্যান্মৈ লোকায় কর্মণে” [ ৰৃঃ আঃ 8181৬ ] ইতি চ 
শ্রেতেঃ। পরিচ্ছিন্নস্যৈব ততৎসন্তবে সতি দেহুপ্রমাঁণ তায়াং বিকাঁরিতা- 
পত্তেরণুত্ব এব পর্যযবনানাতদেব ব্যক্তমূ। 

অত্রোৎক্রান্তিরর্বা বিভূত্বেইপ্যচলতোহুপি গ্রামন্বাম্যনিবৃত্তিরূপা ব্যাখ্য।- 

য়েতঞ%চ গত্যাগতী তু স্বাত্বনৈব সম্ভবতঃ ;-_গমেঃ কর্তৃস্থক্রিয়াত্বাৎ । অতো 
গমের্ধাথার্ঘ্যে সতি তৎসাহচধ্যেণ সর্ববোৎক্রমসাঁহচধ্যেণ চোতক্রান্তেরপি 
নান্তথাত্বং কক্গ্যমৃ। শ্রর্গতবিরুদ্ধৈব চেয়ং কল্পন| | “চক্ষুষে। বা মুর্ধো বান্যে- 
ভ্যোঁবা শরীরদেশেভ্যঃ» [বৃহ আঃ 8181২] ইত্যাদে। ততদঙ্গাবধিকবিঙ্লেষ- 
নির্দেশাৎ পক্ষিবহুৎপতনরূপৈবোতক্রান্তিরিত্যাপত্তেঃ। অতএব শ্রুত্যাদিযু 
জলুকাদৃষ্টান্তোহপি ঘটতে। 

নন্ু “সব! এষ মহাঁনজ আত্ম! [ বৃঃ আঃ ৬৪.২৫ ] যোঁহ্য়ং বিজ্ঞান- 

ময়ঃ প্রাণেযু” [হুঃ আঃ 881২২ ] “আকাশবৎ সর্ববগতশ্চ নিত্যঃ” 

“সত্যজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [তৈঃ উঃ ২১১] ইত্যাদে ব্যাপ্তি শ্রায়তে। ন 
পুর্ববত্রা রুন্ধবতীদর্শনবৎণ'জীবমনৃগ্ধ ব্রন্মৈব নিন্দিশ্যতে--পরমাত্মাধিকাঁরাঁৎ। 
অতঃ সর্বগতত্বমুক্তব সত্যমিত্যাদি প্রসিদ্ধপরমাত্মলক্ষণমুক্তমূ। 
মহচ্ছবাস্তগ্রে ব্যাখ্য।তব্যঃ। অত্র কুত্রচিদ্াপ্তাত্বন ইতি বহুত্বনির্দেশাদপি 
জীব। ন মন্তব্যাঃ---অত্রাপি পরমাত্মাধিকারাৎ। “ন আত্মেদং স্জতি” 

ইত্যাহ্যক্তে৯--বনুত্বাস্তাবিতাবাস্নদভেদবিবন্ষয়] । 
কিঞ্চ জীবস্ত সাক্ষাদণুত্বমগি শ্য়তে_ 

জীবস্যাধুত্বম্। 

* তথোক্তং শরীমচ্ক্বরেণ, ্রযষ্টব্যমজ তত্তাযম[ ২৩1২৯] 

1 “বথারুন্ধতীং দিদর্শগিযুস্তৎসমীপস্থাং স্থুলাং তারামমুখ্যাং প্রথমমরুত্ধতীতি গ্রাহরিত্ব! 

তাং প্রত্যাখ্যায় পশ্চাদরুত্বতীমেব গ্রাহ্তি তদ্বৎ।” [শান্করভাষা ১১৮ স্থঃ ] 



সঈর্ধবসন্বাদিনী | ১৪৪ 

«“এযোহণুরাত্মা চেতস! বেদিতব্যে। যম্মিন্ প্রাণাঃ পঞ্চধা সম্বিবেশ” 
[মুণ্ড ৩১৯ ] ইতি প্রাণসন্বন্ধোভেঃ | 

উন্মানমপি দৃশ্যতে-_ 
“বালা গ্রশতভাগস্য শতধাকল্পিতস্য চ। 
ভাগে! জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ। [ শ্বেতাশ্ব ৫৯] ইত্যত্রে, 

«“আরাগ্রমাত্রো হপরোহপি দৃষ্ঃ৮ [ শ্বেতাশ্ব ৫1৮ ] ইত্যত্র চ। 
দনন্বদুত্বে সত্যেকদেশস্থস্য সকলদেহোপগতোপলব্বিবিরুধ্যতে” ? ন। 

হরিচন্দনবিন্দোঃ সকলদেহাহলাদনবদিহাঁপ্যবিরোধাৎ। নচ হরিচন্দন 

বিন্দোরেকদেশত্বং প্রত্যক্ষপিদ্ধং, নত্বাত্মন ইতি দৃষ্টাস্তবৈষম্যমূ । “্হগ্েষ 
আত্মা” [প্রশ্ন ৩৬] “সব এষ আত্মা হৃদি” [ছান্দোঃ ৮৩৩ ] 
«কতম আত্মা” ইতি । “যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ__প্রাণেষু হুণ্স্তর্জোতিঃ 
পুরুষঃ। [ ৰৃঃ আঃ 81৩৭ ] ইত্যাছ্যপদেশেত্যন্তস্তাপি তথাত্বসিদ্ধেঃ | 
সিদ্ধায়াং চাণুতায়ামিখমপ্/বিরোধঃ ৷ চিন্রুপস্তাপি জীবস্ত চেতয়িতৃত্- 
লক্ষণচিদৃগুণব্যাপ্তেরণোরপি মতো। নিখিলদেহব্যাপিতা স্যাৎ। লোকে 

দীপাদয়ঃ প্রকাশাঃ হোকদেশস্থা অপি সম্যগ্ গৃহাদিকং স্বকীয়েন প্রকাঁশা- 
কারেণ গুণেন প্রকাশয়ন্তি তদ্বৎ। 

নচ দীপপ্রভ। দীপাদ্বিশীর্ণঃ পরমাণব এব। পরম-রক্তাদিচ্ছবি- 
ভুকুলাদীনাং মহাহীরকাদিমণীনাঞ্চ রক্তাদয়েো! গুণা নিজপর্াস্তভূমিং 
রঞ্জয়ন্তীতি দৃশ্ঠতে | তত্র গুণগুণিনোঃ পুথগুপলম্তনাৎ হ্ুকুলাদ্যনাশাৎ, 
হীরকে তু পরাগক্ষরণাত্যন্তাসম্ভবাচ্চ । সতি চ পরাগরক্ষণে বায়ুপ্রাতি- 
কুল্যেন নণ্যাদিপ্রভায়া একস্তাং দিশি ন বিসরণং স্তাৎ যস্তাং তু দিশি 
তদানুকূল্যং তত্র তু বিনরণবাহুল্যং স্তাদিতি তদ্বদ্দীপাদীনাং গুণএব প্রভা! 
ভবিষ্যতি। অতএবাদ্রব্যত্বাদ্দীপাদিবদসে বাদ্যাদিভির্ন বিক্ষি্যুতে | 

শ্ীগীতোপনিষৎস্থপি তথ! দৃষ্টাস্তিতমূ-_ 
“যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্ং লোকমিমং রবিঃ। 

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্সং প্রকাশয়তি ভারত” ইতি ॥ 
[ গীতা ১৩৩৩ ] 



১০৮ পরমাত্ম-সন্দ্ভীয় 
এবমেব অণবশ্চেতি ন্যায়নিদ্ধাণুত্বানাং মনআদীন্দরিয়াণাঁং প্রকাশো! 

ব্যাততো দৃশ্টতে “মনসা! মেরুং গচ্ছতি»ইত্যাদৌ দুরশ্রবণ-দর্শনাদি- 
লিদ্ধো৷ চ। শ্রুতিশ্চ “দিবীব চক্ষুরাততম্” ইত্যার্দিক।। তদেবমণব- 
শ্চেত্যব্রৈব মাধ্বভাষ্যোদানৃতা শাণ্ডিল্যশ্রুতিঃ, তব্যথা,__নহাণুচক্ষুষঃ 
প্রকাশে ব্যাততোহণুর্হে বৈধ পুরুষ” [ মাধ্বভাষ্যে ২৪।৮ ] ইতি। 

অন্যত্র চ গুণে! গুণিসমীপদেশং ব্যাপ্সোতীতি দৃশ্যতে | যথা পুষ্পাদে 
গন্ধঃ। গন্ধস্যাপি সহৈবাশ্রয়াংশেন বিষ্লোষ ইতি চে? ন। মৃল্রব্যোম্মীন- 
হানিগ্রসঙ্গাৎ। 

পরমাণুনামেব বিশ্লেধান্সাল্পকাঁলেন মান-হাঁনিরিতি চে, তেষা- 
মতীন্দরিয়ত্বেন তদ্গুণা গ্রহণাঁযোগাৎ স্ফ,টগন্থস্ত কম্তধ্যার্দিঘিতি। এবং 
কায়ব্যহে গন্ধদৃষ্টান্তো জ্ঞেয়ঃ,__পৃথিবী-গন্বস্ত পৃথিবীব্যতিরিক্তে 
জলাদাবিব জীবগুণস্য দেহান্তরবৃন্দেইপি ব্যাণ্ডিঃ সম্ভবতিষ্* দৃষ্টান্ত, 
তদ্গন্স্ত নেতা! বায়ুদ্রণষ্টান্তিকে ত্বীশ্বর এবেতি,-_-তখৈব মাধ্বভাষ্য- 
প্রমাণিতা শাগডল্যশ্রুতিঃ-- : 

«অখৈক এব সন্ গন্ধবদ্ধতিরিচ্যতে তথৈকীভবতি তথা বহ্বীভবতি। 
তং যথেশ্বরঃ প্রকুরূুতে তথা তথা ভবতি, পোঁহচিন্ত্যঃ পরমো গরীয়ান্” 

ইতি। | মাঁধ্বভাষ্য ২।৩।২৭ ] | 
তন্মাজ্জীবঃ ন্বগুণেনৈব ব্যাপ্রোতীতি । তথা 4হৃদয়ায়তনত্বমধু 

পরিমাণত্বং চাত্মনোহভিধায় তশ্যৈব.“আলোমেভ্য আনখেভ্য” [ ছাঃ উঃ 
৮1৮1১ ] ইতি চেতনাগুণেন সর্ববশরীরব্যাপিত্বং দর্শয়তি। এবং এ্প্রজ্ঞয়। 
শরীরং সমারুহ” [ কৌষী ৩৬] ইতি চান্সপ্রজ্ঞয়োঃ কর্তৃকরণভাঁবেন 
পৃথগুপদেশাৎ গুণেনৈবাদ্য সর্ববশরীরব্যাপিত্বং গম্যতে” [ শাঙ্করভাষ্য 
২৩।২৭-২৮ | 

অত্র যদি প্রজ্ঞাশব্দং বুদ্ধৌ৷ বর্তয়েৎ তথাপি তস্য অগুত্বাত্যুপগমাঁৎ' 
তয়। শ্রীরব্যাপ্তিরশক্য1 | " প্রজ্ঞারূপেহপি জীবে প্রজ্ঞয়েতি «“ভেদ- 

_* মঙ্জািল। দেহাত্তরে জীবন্তাসঃ। টী। 
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ব্যপদেশঃ শিলাপুত্রশরীরবৎ” [ শঙ্করভাষ্য ২৩1২৯] ইত্যত্র তু শ্রুত্যর্থঃ 
র্িউঃ স্যাু। তদেকমাত্রেইপি - শক্তিস্থাপনা তু মুস্থরেব দর্শিতা,__ 
“তম্মাদণুরেব জীবঃ” ইতি প্রান্তে পুনরেব তে হেতবঃ প্রত্যবস্থাপ্যস্তে । 

ননৃতক্রান্তাদয়ে। হাত্রোপাধ্যুৎক্রান্তাদিভিরেব ব্যপদিশ্ঠান্তে ন? | উৎ- 
ক্রমবাক্যে “সহৈবৈতৈঃ” [কৌধীত ৩৩] ইতি সহশবশ্রবণাৎ সহশব্দোহি 
গ্রধানাপ্রধানয়োঃ সমানামেব ক্রিয়াং বোধয়তি। ততশ্চ গত্যাগতী 

অপি তখৈব ভবতঃ। অচলনে প্রমাণাস্তরাভাবাৎ তদুৎক্রান্তিশ্রবণা- 
দেব চ ঘটাকাশবদবুধদৃষ্ট্যভিপ্রায়মিতি ন চ বক্তব্যমৃ। শ্রীগীতোপনিষাস্ত 
দৃষ্টাত্তবিশেষাৎ, গ্রন্থযপাদানাচ্চ তস্তৈব চলনা গ্রণীত্বং বৌধয়ন্তি । 

“শরীরং যদবাপ্ধোতি যচ্াপুযুৎক্রামতীশ্বরঃ | 
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ু্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥৮ 

[ গীতা ১৫৮] ইতি । 
এবমেব চ সুত্রমুপোঁলয়তি “তদনন্তরপ্রতিপতৌ রংহুতি সংপরিষস্তঃ 

প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্” [ব্রন্ম সূঃ ৩১১] ইতি প্রাণস্ত তদ্রথম্থানীয়ঃ। 
যথোক্ং শ্রুত্যা ৫-_ 

“কম্সিম্মহমুতক্রান্তো ভবিষ্যামি কন্মিন্ বাহ প্রতিষ্ঠীমি” ইতি। 
[ প্রশ্ন উঃ ৬৩] 

অতঃ স্বয়ং তত্র স্থিতর্গ এব চলতি ন তু পক্ষ্যাদিবদঙ্গং বিক্ষেপন্নেব। 
অতো %লেলায়তি” [ বৃঃ আঃ 81৩1৭ ] ইবেতি শ্রুতাবিবশব্দপ্রয়োগঃ | 
তথাপি তস্তৈব তত্রাগ্রণীত্বং রথিবৎ। তচ্ছোক্তং শ্রুত্য।_ 

«তমুৎক্রান্তং প্রাণোহনুৎক্রামতি প্রাণমুতক্রামন্তং সর্বেব প্রাণ অন্ুৎ- 
ক্রামস্তি” [ বৃঃ আঃ উঃ 8181২ ] ইতি। 

ননু “এযোহণুরাত্বা” ইত্যাদৌ পরমাত্মন এব প্রকরণং ততোহণুত্ব্ 
ছুক্জেয়তেনৈব বক্তব্যম। ন। প্রাণলিঙ্গেন গ্রকরণবাধাৎ। ততছুক্তমৃ। 
“শ্রতি-লিগ-বাক্য-স্থান-প্রকরণসমাখ্যানাং পারদৌর্ধবল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ» 

জিকা 

৬ তৃণজলুকেব। 



১১০ পরণাত্ব-সন্দভাঁয় 

[ মীমাঁং সু ৩1৪1২ ] ইতি গোঁপবনশ্রন্তাবপি স্পন্টমেবাহৈতৎ। “অগুষ্থ্ে 
আত্মাযং বা এতে নিনীতঃ% পুণ্যং বা পুশ্যমৃ” [মাধ্বভাষ্যে ২৩।১৯ সুং 
ভাষ্যধ্তম ] ইতি। নন “বালাগ্রশতভাগন্য” [শ্বেতাশ্ব ৫৯] ইত্যাগ্াস্তে 
“স চান্ত্যায় কল্পতে” ইতি শ্রবণাঁদেপাধিকমেবাণুত্বং পারমার্থিকং 
বিভূত্বমিত্যবগম্যতে ? ন। আনন্ত্যশব্স্ মোক্ষে রূঢত্বাৎ-“অস্তে” মরণং 
তদ্রোহিত্যমানস্ত্যমিত্যর্থঃ | ব্রঙ্গপ্রবিষ্টস্ত তত্তাদাত্বাপত্তাণ বিশ্বদ্রীচীন- 
তচ্ছক্তিম্পর্শাদবানন্ত্য-ব্যপদেশঃ। সালোক্যে তু তদনুগ্রহাত্তৎস্পর্শ ইতি। 
তহুক্তং শ্রীভগবতোদ্ধবং প্রতি-- 

“্জীবোজীবেন নিন্মুক্তে। গু ণৈশ্চাশয়সন্তবৈঃ । 
ময়ৈব ব্রহ্গণ পর্ণো! ন বহির্নাস্তরং চরে” ॥ 

[ শ্ীভাঁগ ১১২৫1৩৬ ] ইতি । 

শ্রত্যন্তরে তু সুষ্গনত্বরূপেণোপাধিগুণেন তব্রপেগৈব স্বগুণেন 
চাণুত্মুক্তমূ-- | 

“বুর্দেগুণেনাত্মগুণেন চৈব 
আরাগ্রমাত্রে। হাবরোহপি দৃষ্টঃ” 

[ শ্বেতাশ্ব ৬৮ ] ইতি । 

নম্বণোশ্চন্দনদৃষ্টান্তেন ব্যাপকতা৷ ন ঘটতে-_চন্দনম্য সুন্ষমাবয়ব-বিস- 

পণেন মকলদেহ-হলাদয়িতৃত্ব-সম্তভবাৎ। তদযুক্তমূ-_অদৃষ্ট-কল্পনাপত্তেঃ। 
তি কথমিতি চে? অচিস্ত্যোহি মণিমন্ত্রমহৌষধীনাং প্রভাব ইতি 
লোকগ্রসিদ্ধিরেব ভবিব্যতি । কৃচিজ্জতুজটিলমহৌধধ্যাদিদ্রব্যেণ হস্তাদি- 
বদ্ধেনাপি তততৎ্প্রভাবে! দৃশ্টতে | স্পর্শমণিনৈকদেশষ্পর্শেছপি লোহ- 
লোট্ুম্ত স্থবর্ণত চ। স্বীকৃতঞ্ৈতৎ পঞ্চমবেদেন-_. 

*, বরীত। 1 বিশ্বব্যাপি । 

1 উত্তঞ্চ পদমেততৎ পরমাত্মসন্র্ডে ৩৩ বাক্যে বখাঃ-_-অগোরন্তগ্তদে হ. চেতরিতৃত্বং 

প্রভীববিশেষাদ্গুণাদ্েব ভবতি, বথা শিরআদৌ ধাধ্যমাণ অতুজটিলন্যাপি মহৌবধিতত্ত দেহ- 
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“অণুমাত্রে হপ্যয়ং জীবঃ স্বদেহং ব্াপ্য তিষ্ঠতি | 
যথাবাপ্য শরীরাণি হরিচক্দ্রনবিগ্রষঃ ॥৮ [ক্রহ্গাগুপুরাঁণম্] ইতি । 

আন্ত গ্রভাতিশয়-বৌধনায়ৈব হি হরিচন্দনগকঃ প্রযুক্ত | 
ননু চেতনাগুণব্যাপ্ডিসিদ্ধান্তে গুণস্ত গুণিদেশত্বাৎ গুণিনমনাশ্রিতস্থয 

গুধত্বমেব হীয়তে” [ শাঙ্কর ভাষ্য ২1৩২৯] নাগুণস্যা তদতিরিক্তব্যাপি- 

তায়াং ছুকুলাদোঁ দর্শিতত্বাৎ। অতিরিক্তব্যবস্থিতস্যাপি গুণন্ত তমাশ্রি- 
ত্যৈবাবস্থিতি-প্রতিপত্তেঃ। 

অতএব গঞ্ধন্যাপি ন স্বাশ্রয়ত্বব্যভিচারঃ | ততএব তত্প্রভাবাৎ। 

অতএবোং শ্রীকফদৈপাঁয়নেন-_. 
“উপলভ্যাপৃস্থ চেদগন্ধং কে চিদ্জয়ুরনৈপুণাঃ । 
পৃথিব্যামেব তং বিদ্যাদপোবায়ুঞ্চ সংশ্রিতম্ ॥” 

[ শাং ভাং ধৃতম্ ২৩।২৯] ইতি । 
তম্মাদণুরেব জীব: চেতনাগুণেন তু স্বশরীরব্যাপীতি । 
অত্রাশঙ্কতে “সবাএষ মহানজ আত্ম! যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ . প্রাণেষু* 

[ বুঃ আঃ 8181২২ ] ইত্যত্র মহচ্ছ্দান্ন সম্তবত্যণুত্বমিতি। 
উচ্যতে-_যুক্তি-সম্বদ্ধেনাণুতবশ্রবণেন মহচ্ছব্স্ত বিভূতায়ামপ্রসিদ্ধা 

বার্থাস্তরোপস্থিতাবণুরপুযুৎকর্ষগুণেন সারত্বাদেব মহাঁনিতি ব্যপদিশ্বুতে 
মহারত্ববু। 

যখৈব প্রাজ্ঞঃ__পরমাত্মা বিভ্ুরপিছুজ্ঞেপনতাগুণেনৈব অণোরণীয়ান্ 
কাঠকেত্যুচ্যতে । তদেবং “তিদ্গুণসারত্বাত্ত তথ্যপদেশঃ প্রাজ্ঞ” 
[ব্রহ্ম সৃঃ ২৩।২৯ ] ইত্যপি ব্যাখ্যাতমূ। অপর ইদমেব ব্যাচফে-_. 
সচেতনালক্ষণো যো গুণো৷ মহৌধধ্যাদিবদচিস্ত্যপ্রভাবঃ স এব সারো 
ব্যভিচাররহিতো। যন্ত্র তথাভূতত্বাৎ সর্ববশরীরব্যাপিতানির্দেশঃ সম্তবতি 
যখৈব প্রাজ্ঞন্ত শ্রদতৌ অচিস্ত্যশক্তিত্বং দৃশ্ততে তখৈবান্তানুরূপং 

স্ার্দিতি অশ্মিন্ ব্যাখ্যানে মহচ্ছব্দস্যোৎুকৃষ্টতা মান্রং বাচ্যং স্বয়মূহামূ। 
হুরিচন্দনদৃষ্টান্তেন তাদৃগর্থে ন সুত্রে তন্মিক্নভিব্যক্ত ইতি পুনঃ 

সুত্রঞ্জেরমিত্যপি জ্বেয়মূ। 
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কিঞ্চ তেষাং জীবগুণানাং বহেরৌফ্যাদিবৎ অনাগ্ঠনস্তকালাবস্থা- 

প্যাপ্ীসমানকালমেব বাপ্যভবনশীলত্বান্ম কদাচিত্বযভিচারাশঙ্কা। তথাঁচ 
দর্শয়তি শ্রতিঃ। “ন হি বিজ্ঞাতূর্ব্বিজ্ঞাতের্ব্বপরিলোপো! বিগ্কাতে” 

[ বুঃ আঃ 81৩1৩ ] ইত্যাদ্যা। মোক্ষে তু তেষামভিব্যক্ির্জায়তে | 
যৌবনে পুংস্ত্রীভাববিশেষবৎ। ততছুক্তং শঙ্করশারীরকেহপি ।% 

তৎপুনরীশ্বরপমানধন্মত্বং তিরোহিতং সৎ পরমভিধ্যায়তন্তিমির- 

তিরস্কৃতেব দৃকৃশক্তিরোষধিবীর্ধ্য।দীশ্বর প্রসাদাদাবির্ভবতীতি। শ্রতিশ্চ-_- 
“ভ্াত্ব। দেবং সর্বপাঁশাপহানিঃ 
ক্ষীণৈই ক্লেশৈজন্মস্বত্যুপ্রহানিঃ। 
তম্যাভিধানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে 
বিশ্শৈশ্বর্ধ্যং কেবল আপগুকামঃ ॥৮ 

: [ শ্বেতাশ্ব ১১১] ইত্যে বাদ্য! 
“বলমানন্দমমোজশ্চ সহজ্ঞানমনাকুলং। 

' স্বরূপাণ্যেব জীবস্য ব্যজ্যতে পরমাদিভোঃ ॥৮ 
[ ব্রহ্ম সূ মাঃ ভাঃ ২1৩৩১ ধৃত ] ইতি । 

মাধ্বভাষ্যে দৃষ্টা৷ গোপবনশ্রুতিশ্চ । 
যদি চ তেষাং জীবেহনভিব্যক্ত্যভিব্যকিব্যবস্থ|! ন কার্য তদা তেষাং 

নিত্যমেব তশ্মিন্ন পলব্িঃ স্তাৎ নিত্যমেব ব! ন স্যাদিতি দোষ আপতেৎ। 
অন্যেষাং প্রাকৃতানাং দেহাক্িবস্তুনাং তত্র তত্র প্রবৃতৌ জড়ত্বাৎ প্রতিবন্ধ 
এব বা স্যাৎ। 

, : জীবস্বরূপ-গুণামননে সতি প্রবৃতিহেত্বভাবাৎ। তম্মাৎ ম্বেন জীবোহণুঃ 
স্বগুণেন তু দেহব্যাপীতি স্থিতম্ । 

অত্র শ্রীরামানুজীয়াস্ত ম্বয়মেবং ব্যাচক্ষতে-_“যখৈকমেষ তেজে” 
জুব্যং প্রভাগ্রভা বান্রপেণাবতিষ্ঠতে, ( তখৈকমেব চৈততন্যং তত্রপেণা- 

১।* জীবগুণচৈতন্তাদীনাম্। ূ 
* গপুংস্বাদিবংত্ব্য সতোহৃতিব্যক্তিযোগাৎ [ ব্রন্ধ ছু ২৩1২৯ ] ইতি হজ্জে অষ্টবামিতি। 
২। টৈতন্তাদীনাং জীবে,নিত্যত্বং কিন্ত উপাধিষোগাযোগেংনভিব্যকাভিব্যভী তবত ইতি। 
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তিষ্ঠতে। ) দ্পি প্রভা পুভাবদ্দ্ব্যগুণভূতা, তথাপি তেজৌদ্রব্যমেব 
ন শৌর্যাদিবদগুণঃ। স্বাশ্রয়াদন্যত্রাপি বর্তমানত্বান্রপবন্বাচ্চ শৌক্র্যাদি- 
বৈধর্দ্যাৎ, প্রকাশবত্বাচ্চ তেজোব্রব্যমেব, নার্ধান্তরমূ। প্রকাশত্ব্চ,-- 
স্বস্বরূপন্যান্যেষাং প্রকাঁশকত্বাৎ। অস্যাস্্ত গুণত্ব্যবহারে! নিত্যতদা- 

্রয়ত্বতচ্ছেখ্যত্বনিবন্ধনঃ ৷ ন চাশ্রয়াবয়ব! এব বিশীর্ণাঃ প্রচরস্তঃ প্রভেত্যু- 

চ্যন্তে--মণিছ্যমণিপ্রভৃতীনাং বিনাশপ্রসঙ্গাৎ |” [ শ্রীভাষ্যম বেং কোং 
১খং পৃঃ ৩৭ ] 

“তম্মাদ্ যথা দীপাঁদেরব্যভিচারিপ্রভাগুণবত্বাদ্ গুণিত্বব্যপদেশঃ তথা! 

জীবস্যাঁপি তাঁদৃশত্বং যুক্তমৃ। 
অতঃ ্বয়মণোজ্জীবস্ত তেন গুণেনৈব বিভুত্বমূ। স চ চৈতন্যগুণঃ 

স্বয়মবিচ্ছিন্ন এব সঙ্কোচবিকাশাববিদ্ভাকর্দমনংজ্ঞাখ্যয়। শক্ত্যা ভঙজতীতি । 
অক্রাদ্বৈতবাদিনামপি,__-পরিচ্ছেদে ব! প্রতিবিষ্বে | আভাসো বাজীবঃ 

স্যাৎ__ত্রিধাঁপ্যবিভূরিত্যেবায়াতি | তত্র চ বুদ্ধিলক্ষণতদুপাধেঃ সুক্ষনত্বাঙ্গী- 
কারাৎ সুন্ষত্বমপি'সুচীরন্ধকাঁশবৎ, বালুকাঁকণপ্রতিফলিতসুর্যযতেজো বৎ” 
তদ্বাস্ভাঁসবচ্চ। ত্র যব্রেবোপাঁধয়শ্চলন্তি তত্র তত্রৈব পরিচ্ছিন্নত্বে- 
নৈবোদয়ন্তে তানীতি,.ইখমেব স্বয়ং তদাচার্যেণেন্টিয়াণাং বিভূত্ববাদো- 
দুষিতঃ। 

সব্বগতানামপি বৃত্তিলাভঃ শরীরদেশে স্তাদিতি চেম্ন-_বৃতিমাত্রস্থ 

করণত্বোপপত্তেঃ । যদেবোঁপলব্িসাধনং বৃত্তিরন্যদ্বা তঠ্তৈব নঃ করণত্বং 
ন সংজ্ঞামাত্রে বিবাদ ইতি করণানাং ব্যাপিত্বকল্পন। নিরর্৫ধিকেত্যনেন। 

কিঞ্চ ন্বয়ং তেনৈব চ “যন্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমূ” [মুণ্ড ২২1৫] 
ইত্যাদৌ শ্রুত। “ছ্যুভাদ্যা র়তনতব”ন্যায়েন% ত্রদ্ধৈবাঙ্গীকুর্ববতা তদায়- 
তনত্বাভাবান্ন জীবস্তৎপ্রতিপাদ্য ইতি “প্রাণভূচ্চ” ( ব্রহ্মসুঃ, ১৩৪ ] 

১। প্রতায়াঃ। ২। জীবাংশত্বম্। 
৩। প্রতিবিষ্বযোগে বন্বস্তরে চাকৃচিক্যবিশেষঃ। 

* “ছ্যতভাভায়তনং শ্বশবাৎ-_বন্ধস্তরম্ ১/৩।১। 



১১৪ পরমাত্ম-সন্দর্ভাঁয় 

ইত্যত্র স্বীকৃতমূ। “ন চোঁপাঁধিপরিচ্ছিন্নস্যাবিভোঁঃ প্রাণত্ৃতো ছ্যভ)- 
দ্যায়তনত্বমপি সম্যগ্ ভবতি” [ শাং তাং] ইতি স্বয়ং লিখিতঞ্চ/__ 
অন্যথা তৎসিদ্ধান্তে! হীয়েত । “অণন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ” (ব্রচ্মসূঃ ২1৩৪৯] 

ইত্যত্রাপি লিখিতম্--- 
“উপাধ্যসন্তানাচ্চ নাস্তি জীবপন্তানঃ” [ শাঁং ভাং] ইতি। তস্মাছু- 

ভয়বাদিমতেহপ্যবিভূজীব ইতি একমেব “পৃথগুপদেশাৎ” [ব্রহ্ম সূঃ 
২৩২৮ ] ইত্যত্র মাধ্বভাঁষ্যোদাহ্ৃতা সোঁপপত্তিককৌি কশ্রতিঃ-» 

“ভিন্নোহচিস্ত্যঃ পরমো জীবসজ্যাঁৎ 

পুর্ণঃ পরো, জীবলঙ্ো হ্থপূর্ণঃ | 
যতস্ত্রসৌ নিত্যমুক্তে৷ হায়ং চ 

বন্ধাম্মোক্ষং তত এবাভিবাঞ্ছে” ইতি ॥ 
তল্মাদণুরেব জীবঃ । 

তথ৷ 'জ্ঞাতৃত্বেতি” 1& অতঃ পূর্ববযুক্ত্যা জ্ঞাতৃত্বাদয়স্তস্তৈব ধর্ম 
ইত্যর্ঘঃ। 

তত্র নিত্যত্বং চাত্মনে। “নাত্ব! শ্রুতেঃ” [ ব্রল্গ সূঃ ২৩1১৭ ] ইত্যন্্র 
প্রসিদ্ধমেব। জ্ঞান এবেত্যত্র জ্ঞ ইতি ব্যপদেশেন 

_ জ্ঞানাশ্রয়ত্বং চ স্বাভাবিকমেবেতি । 

শ্রুতয়শ্চ “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ” [ বুঃ আঃ ২৪১৪ ] 

“নহি বিজ্ঞাতু বি্রিজ্ঞাতে বিবপরিলোপো বিদ্ভতে” [ বৃঃ আঃ 81৩৩০ ] 

“জানাত্োবায়ং পুরুষঃ ৷ ন পশ্টঠে। স্ৃত্যুং পশ্ঠতি ন রোগং নোৌত ছুংখতাং 

স উত্বমঃ পুরুষঃ নোপজনং স্মরতীনং শরীরম্”। “এবমেবাস্ত পরিপ্রহ্ট- 
রিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঁঃ পুরুষং প্রাপ্যান্তং গচ্ছস্তি” প্রঃ উঃ ৬৫] 

ইত্যাগ্ভাঃ। তদেবং তন্ত স্বাভাবিক জ্ঞাতৃত্বে সিদ্ধে যদবিদ্যায়। দেহোঁই- 
হুমিত্যাদিকং জ্ঞাতৃত্বং তদপি তন্তৈব, কিজ্তৃবিদ্যাসম্বন্ধাত্তস্ত তৎ স্বাভাবিরূং 
ন ভবতি, অপি তু বিক্রিয়াত্বকমেব, এতদপেক্ষয়ৈব শ্রুতৌ ধ্ধ্যায়তী 

জীবন্ত জ্ঞাতৃত্বম্। 

* ব্যাখ্যানার্থং সুলগ্রস্থপদং সুচয়তি। দ্রই্টবামেতৎ পরমাত্মসন্র্তে পঞ্জিংশবাক্যে। 



সর্বসম্থাদিনী ১১৫ 

লেলায়তি ইব₹” [বুঃ আঃ 81১৭] ইত্যব্র “ইক্শব্বপ্রয়োগঃ কৃতঃ। অতস্তত্ত- 
দেহাছ্যপাধিস্বাস্থ্যতারতম্যাত্তস্য জ্ঞাতৃত্বস্য প্রকাশতারতম্যং ভবতীতি 

জ্বেয়ম। শুদ্ন্য জ্ঞাতৃত্বং ভুদাহৃতমেব । 

তদেব জ্ঞাতৃত্বে দিদ্ধে কর্তৃত্বমপি তদদেবেতি । 

“কর্তৃত্বমাহ”*-_তচ্চ কর্তৃত্বমূ,অচেতনস্ত স্বতঃ বর্তৃত্বাসম্ভবাৎ 
তথ চৈতন্থামানাধিকরণ্যেনৈব তণ্প্রতীতেস্তন্যৈব 
তদ্বন্্নঃ। কচিত্বচেতনহ্য যদ্দুশ্যতে তদপি জীব- 

ভাবশ্রবণাঁৎ অন্তর্ধ্যামি সন্বন্ধাচ্চ,_যথ। স্তহ্যা-ক্ষরণাদি। 

যথ। ৮, “এত ম্ত বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গাগি প্রাচ্যো নদ্যঃ স্যন্দস্তে 
চৈতেভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যেহিন্তাঃ যাঁং যাঁঞ্চ দেশমনু” [বৃঃ$ আঃ 

৩1৮৯ ] ইত্যাদৌ । “ন খতে ত্বৎ ক্রিয়তে কিঞ্চনারে” ইত্যাদৌ চ। 
তম্মাচ্চৈতন্যরূপপ্য জীবস্যৈব কর্তৃত্বং ধন্দঃ। এতদেব “কর্তা শান্ত্ার্থ- 
বন্বাৎ” [ ব্রন্মঃ সঃ ২৩1৩৩] ইত্যারভ্য “সমাধ্যভাবাৎ” [ব্রহ্ম সুঃ 
২/৩।৩৯ ] ইত্যেতগপধ্যন্তংণ* সুত্রকারেণৈব যোজিতম্ । 

শ্রুতিশ্চ-_- 

“বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্দাণি তনুতেহপি ৮” [ তৈঃ উঃ ২৫১] 

ইতি । ন চেদং বুদ্ধযর্থম। 
“এষ দ্রষ্টা আ্োত। মন্তা বিজ্ঞানাত। পুরুষঃ৮ [ প্রশ্ন উঃ৫০।৯ ] ইতি 

শ্রুত্যন্তরাঁৎ। 
“যে বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্” ইত্যন্তর্ধ্যামিশ্রতো। তস্য বিজ্ঞানতয়াতি- 

প্রদিদ্ধেশ্চ। 

অতএব “প্রাণান্ গৃহীত্বা” [ ৰৃং আঃ ২১১৮] ইত্যত্র “তদেষাং 
প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়” [বৃঃ$ আঃ ২১1১৭] ইত্যত্ত প্রাণগ্রহণ- 
বিজ্ঞানাদানয়োঁঃ কর্তৃত্বং ত্য লৌহাঁকর্ধকমণিব কেবলস্যৈব গম্যতে । 
অন্যগ্রহণাদে৷ প্রাণাদি করণং প্রাণাঁদি গ্রহণাদৌ তু নান্যদস্তীতি | 

* ব্যাখ্যানার্থং সুলগ্রস্থপদং সুচয়তি। ভ্তরষ্টবামেতৎ পরমাত্মসনর্ভে পঞ্চবিংশবাক্যে। 

1 বিশেষে! ডরষ্টব্যশ্চেৎ, উল্লিখিত সথত্রভাস্তাপান্সন্ধেয়ানীতি। 

জীবন্ত কর্তৃত্মম্। 



১১৬ পরমাত্ম-্সন্দভাঁয় 

তদেতচ্ছুদ্ধস্যৈব কর্তৃত্বধন্মত্বব যোজয়িতুং পুনঃ “যথা চ তক্ষো- 
ভয়থা” (ব্রহ্ম সুঃ ২৩1৪০ ] ইতি সৃত্রয়িত্ব সচ জীবঃ করণযোগেন 
স্বশক্ত্যা চ কর্তী ভবতীত্যঙ্গীকৃতম্ । তক্ষা যথা তক্ষণে বাপ্যাদিকরণেন 
বাপ্যাদিধারণে তু স্বশক্ত্যৈর কর্তা স্যাদিত্যুভয়খৈব কর্তা ভবতি তদ্বদিতি 
সৃত্রার্থঃ। “কর্তা শাস্্রার্থব্বাৎ” [ ব্রন্ম সু ২৩৩৩ ] ইত্যতঃ কর্তেত্যনু- 
বর্তমানত্বাৎ। তত্র জড়ীত্মকশরীরেক্তিয়াদ্যাবেশেন তৈরেব করণৈর্ধৎ 
কর্তৃত্ব তচ্ছুদ্ধাদেব পুরুষাৎ প্রবর্তমানমপি প্রকৃতি-রৃতি-প্রাচুধ্যাৎ্থ তততৎ- 

প্রধানত্বেন তকারণত্বমেবেত্যুচ্যতে ইত্যাহ --“যত্ত১% ইতি। ণ্যত্ত”__ 
প্রাগগ্রহণাদিপূর্ব্বোৎক্রান্ত্যাদি তত্র স্বকারণতৈব স্ফটা,__যখোঁদাহ তম্-_ 

«প্রণে। হি জীবযুপধাবতি তত্র তত্র” [ শ্রীভাগ ১১।৩1৪০ ] ইতি। 
“এতৎ সাম গায়ন্নান্তে” [ 8181২১ ব্রন্ষনুত্রমাধ্বভাষ্যে দৃষ্টা শ্রগতিঃ ] 

“জদ্ষ€ ক্রীড়ন্” [ছাঃ উঃ ৮/১২।৩ ]ণ" ইত্যাদৌ মুক্তানামপি বিহারলক্ষণ- 
কর্তৃত্বশ্রবণান্ন চ কর্তৃত্বমাত্রণ্য ছুঃখাবহত্বমেবেতি বাচ্যমূ। কিন্তু গ্রকৃতি- 
সন্বন্ধিন এব কর্তৃত্বদ্য, তদেবং শুদ্ধা প্রবর্তমৃনমপি তৎসম্বন্ধি 
কর্তৃত্ব তং শুদ্ধং ন মলিনয়তি চিচ্ছক্তিপ্রাধান্যাৎ ৷ 

অত এবান্তৈবৌদাসীন্তাদকর্তৃত্বাদিব্যপদেশশ্চ ক্চিদস্তি। অতএব-: 

“শুদ্ধে। বিচে হবিশুদ্ধ কর্ত,৪৮ ইত্যুক্তমূ। 
“গুণাঃ স্থজন্তি কন্মাণি গুণোহনুত্হজতে গুণান্। 

জীবন্ত গুণসংযুক্তে। ভূংক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্” ॥ 

[ শ্রীভাগ ১১১৩১ ] 

ইত্যাদিকঞ্চ। শুদ্ধস্যৈব কর্তৃত্বশক্তৌ চ যন্তাঁপি ব্রহ্মণি লয়স্তস্ত 
ব্রহ্মানন্দেনাবরণাৎ কন্মসংযোগাঁনংযোগাচ্চ কর্তৃত্বশক্তেরন্তর্ভাব এবেত্য- 

ভ্যুপগন্তব্যম্। 

* ব্যাখ্যানার্থং সুলগ্রস্থপদং সুচয়তি দ্রষ্টব্মেতৎ তত্বসন্দর্তে পঞ্চজিংশবাকো। 
+ “স তত্র পধ্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রষমাণঃ আ্ীভিরব! যানৈর্বব। জ্ঞতিভির্ব।” [ছাঃ উঃ 

৮১২৩ 7 !তেনং শ্রতিঃ শাঙ্করভাষো [ 8181৫ ] শ্ঁতাযো [ ৪181৮ ] শ্গোবিন্দতাধ্যে চ। 
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যস্ত চ তগবস্তক্তিরূপচিচ্ছক্ত্যা বিশিষ্টত। চিচ্ছক্তিবৃত্তিবিশেষপার্ষদ- 

দেহপ্রাপ্তিরর্বা, তম্য তৎসেবাকর্তৃতৈতি ন প্রকৃতি প্রাধান্তাৎ অপরত্র 
কৈবল্যাচ্চ । ৃ 

অতো গুণাতীতমপি কর্তৃত্বমুক্তমিত্যাহ--“পরমাত্মা” *%* ইতি । 
কিমপরং বক্তব্যমূ। যতো! ব্রহ্মানন্দমমতিক্রম্যাপি তাদৃশকর্তৃত্বস্থুখং 
দৃশ্ঠটতে | যথ! “| নির্কৃতিস্তনুভূতাম্” [ শ্রীভাগ 81৯১০ ] ইত্যাদো । 

তদেতৎ প্রকৃতিমতীতস্যাপি কর্তৃত্বমূ তত্রৈব ব্লেশ- 
হানিপূর্ধ্বকং স্থখঞ্চ তন্ষদৃষ্টান্তেনৈব সুচিতমৃ। তক্ষা 

হি বাস্তাদিযোগং বিনাপি স্বয়ং গৃহে ভোজনপানাদিকর্তৃত্ং ভজতে, 
ক্লেশহা নিপূর্ব্বিকাং নির্বৃতিঞ্চ ভজগত ইতি তদেবং ভোক্ত ত্বমপি সিদ্ধমূ। 

তচ্চ প্রকৃতিসন্নিধানেনীপি ভবৎুসন্বেদনরূপত্বেন জড়াত্মক প্রকৃতি- 

বিরোধিরূপত্বান্ন তৎ প্রাধান্তং ভজতে। কিন্তু চিদাত্বকপুরুষপ্রীধান্য- 

মেব। তদেতদাহ “অথ”ণ* ইতি । স্বরূপপন্েদনস্থখাদৌ তু প্রাধান্তং 
সুতরাং দিদ্ধমেব। স্বন্মৈ স্বয়ং প্রাকাঁশগানত্বাৎ। তদুক্তম “ন্বদবগিতি” 
তদেতদ্যাখ্যাতং ভ্ঞাতৃত্বাদি ত্রয়মূ। শ্রুতিশ্চ-- 

“অথ যে। বেদেদং জিত্রাণীতি স আল্মা” [ছাঃ উঃ ৮1১২৪] “ন আতা! 
কতম আত্মা যোয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেনু হৃগ্ন্তজ্যোতিঃ পুরুষঃ” [ বং আঃ 
81৩1৭ ] “এষ হি দ্রে্টা শআ্োত। রসয়িতা ঘ্রাতা। মস্ত! বোদা কর্তা 
বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ” [ প্র উঃ ৪1৯ ] ইতি । 

«অথ পরমাঝ্মৈকশেষস্বভাব ইতি”। এতদুক্তং ভবতি,-“ন তা 

জীবন্ত ভোক্ত-ত্বমূ। 

* ব্যাখ্যানার্থং মূলগ্রস্থোক্তপদং সুচয়তি, রষ্টব্মেতৎ পরমাস্মসন্দর্তে পঞ্চ ব্রশবাক্যে। 
1 ব্যাখ্যানার্ঘ মূলগ্রস্থোজ্তপদং সুচয়তি, ভরষ্টব্যমেতৎ পরমাত্মসন্দর্ভে ষট্রিংশবাক্যে। 
১। ব্যাথ্যানার্থং মুলগ্রস্থোক্তপদং স্চয়তি, দ্রষ্ব্যমেতৎ পরমাম্মসন্দর্ভে লপ্তব্রিংশবাক্য। 

উদ্ধারচিন্রুমধ্যগতবাক্যানি শ্রীভাষ্যবাক্যোপনীব্যানি তদ্ বথা--“্বদি মন্বীত--উপাধ্যু* 
পহিতং ব্রহ্ম জীবঃ| স চাখুপারমাণঃ। অথুত্বং চাবচ্ছেদকস্ত মনসোথধুতাৎ। সচাবছ্ছেদো 

হনাদিঃ। এবমুপাধ্যুপহিতেহংশে বা সংবধ্যমান। দোষাঃ অন্থপহিতে পরে বক্ষণি ন সংবদ্যন্তে 

ইতি । অয়ং প্রটব্য :-কিমুপাঁধিন। ছিনে। ব্রক্ষবণ্ডোহণুরূপে। জীবঃ? উতাচ্ছির এবাগুরপে।" 
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বদ্ধাস্তবোপাধিপরিচ্ছেদ্পক্ষে তৎপরিচ্ছিন্নো৷ ব্রহ্মথণ্ড৷ হুণুরূপো! জীবঃ। 
কিনরিনি অচ্ছেদ্যত্বাদখপুত্বাভ্যুপগমাচ্চ ব্রহ্মণঃ ;--আদিমত1- 

পাঁতাচ্চ জীবন্ত | যত একস্ভৈব বস্তনোদ্বৈধীকরণং 
ছেদনমূ । 

অথাচ্ছিন্ন এবাণুরূপোঁপাধিসংযুক্তো ব্রহ্মপ্রদেশবিশেষ ইতি চে? 
(পুঃ) উপাঁধৌ গচ্ছত্যুপাধিন। স্বসংযুক্তব্রন্ম প্রদেশাকর্ষণাযোগাদনুক্ষণ- 

মুপাধিসংযুক্ত্রন্ষ প্রদেশভেদাঁৎ ক্ষণে ক্ষণে বন্ধমোক্ষো স্তাঁতাম্। 
অধোপাধিসংযুক্তং ব্রহ্গস্বরপমেব জীবঃ ? (পৃঃ) তর্ন্ুপহিতব্রহ্ষ- 

ব্যপদেশাপিদ্ধিঃ স্তাৎ__জীবন্তৈকত্বং চ--“য আত্মনি তিষ্ঠন্” [ সবাল 
উঃ ৭; বৃঃ আঃ ৫1৩২২ ] ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধঃ, “শব্ববিশেষাঁণ” 

[ ব্রহ্ম সু ১২1৫] ইত্যাদিন্যায়বিরোধশ্চ সর্বত্র । 
অথ ব্রহ্ষাধিষ্ঠীনমুপাঁধিরেব জীবঃ ? (পুঃ) তদেব, মোক্ষে জীবনাশঃ 

স্যাৎ। 
সপ টে ++ পচ ০০ ০ ডা. সপ এ সপ ২ সরি 

পাঁধিসংযুক্তো বঙ্গগ্রদেশবিশেষঃ 1 উতোপাধিসংযুক্তং বর্বস্বক্ূপম্? অথোপাধিসংযুক্তং 

চেতনাস্তরম্ 1? অথোপাধিরে 1 ইতি।-__ 
ক। অচ্ছেন্ভাদ্ বর্গণঃ প্রথমঃ কল! ন কল্পতে। আদিমত্বং ন জীবন্ত স্যাৎ। একন 

সতে। হৈধীকরণং হি চ্ছেদনম্। 

খ। দ্বিতীয়ে তৃ কলে ব্হ্ষণ এব প্রদ্দেশবিশেষে উপাধিসম্বন্ধাদৌপাধিকাঃ সর্ববে দোষা- 

ভট্যৈখ ভা) উপাধো গচ্ছত্যুপাধিনা স্বমংযুক্তব্ন্গগ্রদেশা কর্ষণাযোগাদনুদ্ষগমুপা ধিসংযুক্ত- 
বর্ষ গ্রদেশভেদাৎ ক্ষণে ক্ষণে বন্ধযোক্ষৌ। চ স্যাতাম। আকর্ষণে চাচ্ছিন্ত্বাৎ কৃত্নস্য ব্রক্ষণঃ 

আকর্ষণং ন্যাৎ। নিরংশস্য ব্যাপিনঃ আকর্ষণং ন লম্ভবতীতি চেৎ--তহি উপাধিয়েব 

গচ্ছতীতি পূর্বোক্ত এব দোষঃ স্যাৎ। অচ্ছিনবরহ্ধপ্রদেশেষু সর্ব্যোপাধিসংসর্গে সর্কেষাং চ 

জীবানাং ব্রক্ষণ এব প্রদেশত্বেনৈকেন প্রতিসন্ধানং স্যাৎ। গ্রদেশভেদাৎ অগ্রতিসন্ধানে 
চৈকস্যাপি গ্বোপাধো গচ্ছতি প্রতিসন্ধানং ন স্যাৎ। 

গ। তৃতীয়ে তু কল্পে ব্রঙ্গন্বরপন্যেবোপাধিনন্বন্ধেন জীবস্বাপাতাৎ তদতিরিক্তান্ুপহ্িত- 

বঙ্ধাসিদ্ধিঃ স্যাৎ। সর্কোুচ দেছেখেক এব জীবঝঃ স্যাৎ। * 
ঘ। তুরীয়ে তু কল্পে বরহ্মণোইন্য এব জীব ইতি জীবভেদ্ভোৌপাধিকত্বং পরিত্যক্ত স্যাৎ। 

চরমে চার্ববাকপক্ষ এব পরিগৃহীতঃ স্যাৎ। তপ্মাদতেদশাস্ত্রবলেন ককংনস্য তেদস্যাবিভভামূলত্ব- 
মেবাড্যুপগন্তব্যমিতি পূর্ববঃ পক্ষঃ। 
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তম্মামসৌ পক্ষঃ। তদেবমবিদ্যাকল্লিতোপাধিপরিচ্ছেদে তু ন দৌষাঃ 
বল্প্যন্তে ।” 

কিন্তু জীবভাবকল্পনাহেতোস্তস্যা। মুলাবিদ্যায়। ন তু জীব এবাশ্রয়ঃ 

্বাশ্রয়াদিদোষাৎ। এশবর্যঞ্চ তয়ৈব কঙ্সিতমিতি ন চেশ্বরঃ | ততঃ শুদ্ধ- 
ঞেতন্যমেবাবশিষমিতি | | 

তত্রৈব কল্পনীয়মূ, তচ্চাঘটমাঁনং চিদেকরসম্ত কথং দেবদত্তস্তেবাজ্ঞাঁনং 
সম্ভবেৎ যস্তাজ্ঞানং স এব জ্ঞানাশ্রয়স্তভূপরভ্তশ্চ ভবতীতি শুদ্বন্াপ্য- 
জ্ঞানে চানিশ্দোক্ষপ্রলঙ্গঃ | 

কিঞ্েশ্বরাবস্থায়ামেতদজ্ঞানং ন বিদ্যতে । তৈরেব “ঈক্ষতের্না- 
শব্দম্” [ ব্রহ্গসূত্র ১/১।৫ ] ইত্যত্র জ্ঞানপ্রতিবন্ধবান জীবঃ| ঈশ্বর 

প্রতিবন্ধত্বরূপভূতজ্ঞান ইতি দিদ্ধান্তিতম্-_-“যঃ 
সর্ববজ্ঞঃ” [ মুণ্ড ১১1৯ ] ইত্যাদি শ্রুতিশ্চ। 

অতএবাজ্ঞানকল্পিতোপাধো প্রতিবিন্বো জীবঃ আভাসো বেত্যপি 
পূর্বববগু। ্ 

কিঞ্চ-তেষাং মন্তত্রয়-বিবেচনমিদম্-প্রথমমতে তাবদবিদ্যা নাগ 

জীবাশ্রয়৷ জীবস্ নানাত্বান্নানা । ততশ্চাবিদ্যা তদাত্ু সন্বন্ধজী ব-ত দ্বিভাগা- 
নামনাদিত্বাভদজ্ঞানবিষয়ীভূতং ব্রহ্ম শুক্তিরজতবজ্জগব্রপেণ বিবর্ততে । 

তত্রাপরাবাহতৃঃ---তথ! চাজ্ঞানবিবয়ীডৃতং ব্রন্মেবেশ্বর ইত্তান্তর্ধযাসি- 
শ্রুতিবিরোধাৎ। যদজ্ঞানকৃতং যত্তত্েনৈব গৃহৃত ইতি প্রতিজীবং 
জগৎকল্পনাভয়াচ্চ ন সম্যগবগম্যতে ৷ 

ন চ মায়াবচ্ছিমচৈতন্যমীশ্বরঃ, তদাশরয়ে। মাঁয়েতি বাচামৃ। তস্যান্ত- 
ধ্যামিত্বে দ্বিগুণীকৃত্য বুভিবিরোধাদিতি | 

অত্র জীবত্ব২ চাবিদ্যারুতমেবেত্যবিদ্যাদীনামনাদিত্বেইপ্যবিদ্যায়। 
জীবাশ্রয়ত্বাযোগ এব। রজতসর্পাদেরজ্ঞানাশ্রয়ত্বাযেগাৎ। অন্যস্যৈব 
তদ্যোগাচ্চ । জীববৃক্ষাদিবদজ্ঞানপরম্পরয়া জীবত্বপরম্পর জন্মনি চ জীব- 
স্যা্যস্তবত্বং চ প্রতিজন্মৈব তৎপার্ধক্যং চ প্রসজ্জ্যেত। 

অথ দ্বিতীয়মতে-্*চৈতন্যসাবিদ্যাপ্রতিবিষ্বা ঈশ্বরশ্চৈতন্যাভাসো 

মতত্রপ্-বিবেচনম্। 



১২০ পরমাতন-সন্দর্ভীয় 

জীবঃ। সচ মিথ্যেতি রঙ্জঃ সর্প ইতিবদ্ধাধায়াং লাঁমানাধিকরণ্যং ; 
নিষেধপ্রধানা এব শ্রুতয়ঃ গুদ্ধসমর্পিকখ ইতি তাসাঁমেব মহাবাক্যত্বম্ | 

সুষুণ্ডো সর্ধবমেব বিলীয়তে । উথ্থিতো৷ জীবঃ পুনঃ সম্প্রতিপদ্যত 
ইত্যজ্ঞাতত্ানঙ্গীকারেণ দৃষ্টিরপ্যেষ! চেশ্বরপ্রতিপাদনেহপ্যবিরুদ্ধা ঈশ্বরেণ 
জ্ঞাতসংস্কীরানুবর্তমানাৎ। " 

অত্র চাপরাবাহতুঃ--জীবনাশপ্য মোঁক্ষত্বভিয়া ন সম্যগপেক্ষ্যতে 

তদিতি। অব্র চ নিত্যত্বমৈব বেতৃসন্বহ্িন্য। অবিদ্যায়া আশ্রয়নিরূপণা- 

শক্যত্বং তদবস্থমেব। ঈশ্বর কর্তৃত্বসা্বজ্ঞাদিসংঘবাঁদস্ত বেদান্তেষু প্রলাপ 
এব স্যাৎ। তদগ্রে বিবেচনীয়ম্ । 

তথা তৃতীয়মতে সত্বরজন্তমন্ত্রিগুণাত্মিক! অবিদ্যা ব্রন্গাশ্রয়! চ। 

সৈব লাঘবাঁদাঁবরণবিক্ষেপশক্তিভ্যামবিদ্যা মায়েতি গ্রীয়তে । আবরণ- 
শক্যাঞ্চেতন্যস্য প্রতিবিন্বো জীবঃ | বিক্ষেপশক্ঞ্যাং প্রতিবিদ্ব ঈশ্বরঃ | 

উপাধিনিষ্ঠত্বেন বিন্বাভিন্নত্বেন চ গ্রতীয়মানো বিন্ব এব প্রতিবিদ্বঃ-_ 
প্রতিবিন্বপক্ষপাতি ত্বাহ্ুপাধেরিতীশ্বরোহহং জগৎ করোমীতি জীবোহয়মহং 

ন জানামীত্যধ্যবস্যতি | 
নচ শুদ্ধে স্বপ্রকাশে ব্রহ্ষণ্যবিদ্যাসন্বন্ধ-বিরোধঃ । অবিরোধে বা 

সানন্যাশ্রয়ৈব,--নাঁশকান্তরাভাবাঁদিতি বাঁচ্যমূ। মধ্যন্দিনবর্তিনি মবিতরি 
উলুককনল্পিতান্বকারবৎ স্বপরনির্ববাহকত্বেনাবিরোধাৎ। 

তথা সাক্ষিণে। ঘাঁতকত্বাভাবাৎ প্রত্যুত ভাসকত্বাৎ প্রমাণরৃত্তেরেব 

দ্যোতকত্বাৎ ঈশ্বরস্য বশে বর্তমানায়া অবিদ্াঁয়া অনাদিজীবাদৃষ্উবশাৎ 
সত্বরজস্তমসাঁং প্রত্যেকাধিক্যে স্থিতিসর্গলয়কর্তৃত্রমিতি | 

অন্রাপর আহুঃ--ইদ্মপ্যযুক্তমিতি। অনাদিত এবানন্যা শ্রয়ত্বেন তয়ৈব 
জীবাদিদ্বৈতং কল্সিতমিতি কল্পকান্তিরাভাবেন চ তস্যাস্তৎস্বাভাবিকত্বেন 
লন্বায়াঃ কদাচিদপ্য গ্নেরৌষ্যয বদত্যাজ্যতয়! সম্প্রতিপত্তিভঙ্গাৎ ব্রহ্মণঃ 
স্বতঃ শক্তিমত্বাভাবেন তদিতরবস্তন্তরস্যাভাবেন শক্তেঃ শক্তিমদবিনা- 

ভাবেন চ স্বাভাবিকত্বারোপিতত্বতটস্থত্বানামেকতরস্যাপ্যসম্তবিতয়া৷ তস্যাঃ 
যষ্ঠবৃদ্ধীন্দ্িয়াদিবদত্যস্তাভাবগসঙ্লাৎ। 



সর্ববসন্বাদিনী ১২১ 

অদ্বয়স্য শুদ্ধস্যৈব সতঃ প্রতিবিন্বত্বাপতিস্বীকাঁরে তস্য চ কল্পনা কর্তৃ- 
ত্বাদ্যভাবে কল্পনয়াপি তস্যাপি ব্যবহিতচ্ছটসন্বন্ধস্যাভাবেন প্রতিবিশ্বত্থা- 
যোগাৎ। অতএব সিদ্ধ এব ব্রহ্মণ্যবিদ্যাসন্বন্ধে তত্প্রতিবিন্বো জীবঃ 

সিদ্যতি, দিদ্ধ এব জীবে চ তৎকল্গিতো ত্রহ্মণ্যবিদ্যাসন্বন্ধঃ সিদ্ধ্য- 
তীতি পরস্পরাশ্রয় প্রসঙ্গাৎ | তথা ব্রঙ্গণস্তৎসন্বপ্ধং কল্পয়তি ব্রহ্মস্বরূ- 

পঁদ্যেব জীবস্যান্ধকারকল্পকোলুকদৃষ্টিবদবিদ্যান্তরে লন্দে তেনৈব 
জীবত্বেশ্বরত্বািবিবর্ডে দিদ্ধে পুনরপি জীবাদিলক্ষণপ্রতিবিন্বত্বাপাদকো- 
পাধ্যস্তরকল্পনায়া বৈয়র্ধ্যাৎ জ্ঞানবর্ত্যেবাজ্ঞানং দৃষ্টং সম্ভাবিতঞ্চ 
জ্ঞানমাত্রে তৃ নেতি তদত্যন্তবিরোধাৎ। 

নতু মরীচিকাঁয়াং কল্পিতজলনৎ, কল্পনাময়োপাধিসম্বন্ধে প্রতিবিম্বা- 
দর্শনাৎ। অত্র হস্তপরিমিতমীত্রকিক্কুপরিমিতং নভসোহপ্যেকদেশলক্ষণা- 

বয়বস্বীকারেণ সূর্ধ্যাদিরশ্মিতাদাত্মযাপন্নতয়। তদব্যবহিতচ্ছটা-সম্বন্ধেন চ 
তশ্ত প্রতিবিন্বতাভানং নাত্যসন্বদ্ধমিতি নিরবয়বস্তা নীরূপস্ত চ ব্রহ্মণস্ত 
প্রতিবিশ্বাসস্ভবাৎ .উপাধেশ্চ নৈরূপ্যেণ তদত্যস্তাসম্ভবাৎ দেহতাদাত্ম্যা- 

পন্নস্ চৈতন্যস্ত দেহপ্রতিবিন্বত্বানুপলম্ভাৎ । ্ 
অন্যত্র মুখাদেঃ প্রতিবিন্বন্ত চ দৃশ্ঠস্ দ্রষ্টান্যে! ভবতি। অব্র তু 

প্রতিবিন্বস্ত জীবস্তেশ্বরস্থ চ প্রতিবিন্বতাং প্রাপ্ডস্ত ব্রহ্মণে। বা দ্রষ্ট কঃ 
স্যাৎ দৃশ্ঠত্বে চ জড়ত্বং কথং ন স্তাৎ ইত্যাগ্তনুপপত্েঃ | 

প্রতিবিন্বে বস্তনি নিজোপাধেঃ বঙ্গনায় নাশনায় চালস্ভাবাদর্শনেন 

জীবকর্তৃকপ্রামাণ্যজ্ঞানেনাপি তছুপাধিলক্ষণাবিগ্ঠায়া নাশনানুপপন্নত্বাৎ। 
তিষ্ঠতু তাবতৎপদার্ধোপাধের্নাশনবার্তা । পূথগিষ্ঠানতয়া প্রত্যক্ষত 
এব ভেদৌপলম্তনেন প্রতিবিন্বক্ষোভে বিম্বাক্ষৌভদর্শনেন বিপরীততয়ো- 

দয়েন তন্মাদাভালজ্যোতিরুদয়স্তমপশ্যত্তিরপি দৃশ্যত ইতি কেবলস্বচ্ছবস্ত- 
ংযুক্তদৃষ্টিপ্রতিগমনোপলবতদ্স্তমাত্রত্বাযোগেন চ প্রতিবিন্বস্ত বিন্বত্বা- 

ভাবে তন্নাশশ্থৈবাত্রাপ্যাভাসবন্মোক্ষতাপ্রসঙ্গাৎ)__তখেশ্বরম্তা নিত্য- 
বিদ্যাময়ত্বেনে জীবস্থানাদিত এব ন জানামীত্যভিমানত্বেন ব্রহ্গণি 

বিক্ষেপরূপাবিগ্ভাংশসন্বন্ধকল্পনায়ামপ্যযুক্তেরীশ্বরা কারপ্রতিবিশ্বানুপপন্নত্বাৎ, 
১ 



১২২ পরমাত্ম-সন্দ্ভীয় 

সজীবেশ্বরয়োঃ পুথক্ পৃথক নিজোপাধাবীশ্বরস্ সর্ববাস্তরত্শ্রতি- 
বিরোধাৎ,-ক্ষীরনীরবৎ পরস্পরমিশ্রীভূতে চ তঙুপাধিদ্বয়ে প্রতিবিন্বৈক- 
ত্ৃস্তৈব সম্ভবাঁৎ, ঈশ্বরস্ত মায়াপ্রতিবিম্বাকাঁরত্বে শক্তযন্তরাভাবে চ বশী- 
কৃতমায়ত্বাভাবে নৈশ্র্য্যাসিদ্বিত্বাৎ প্রত্যুত জলচন্দ্রাদিবছুপাধিচেষ্টানুগতত্বেন 
তথশ্টত্বাপাতাৎ। কিং বুনা, শ্রগতপুরাণাদিপ্রসিদ্বস্ত পরমেশ্বরস্বরূপৈ- 
শ্ব্ধ্যস্তান্তাপি মায়িকমাত্রস্বীকারে তন্নিন্দাজনিত হূর্ববীরানির্ববচনীয়মহা- 
পাঁতককোটিপ্রসঙ্গাচ্েতি। 

অতএব শঙ্করশারীরকেইপি “অন্ভুবদগ্রহণান তথাত্বম্” [ ব্রহ্ম সুং 

৩২২৯ ] ইত্যনেন হ্যাঁয়েন প্রতিবিম্বত্বং. "বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ মন্তর্ভাবাভুভয়- 
সামঞ্রস্যাদেবম্” [ব্রহ্ম সূঃ ৩1২২০ ] ইতি ন্াঁয়েন প্রতিবিদ্বলাদৃশ্যমেব 
স্থাপ্যতে, তচ্চ প্রতিবিন্বত্বমেবাভাসীকরোতি । 

অত আভাস এব চেত্যত্রাপি তদদেব মন্তব্যয্। প্রতিবিদ্বাভাসস্ত 

তত ল্যঃ, ন তু বস্তুতঃ প্রতিবিন্ব এবেত্যর্থঃ | 
. তম্মা ত্তদসন্ভাবাৎ ভ্রঙ্গণো ভিম্নান্যেব জীবচৈতন্তানীত্যায়াতম্। 

অতো “নেতরোইনুপপত্তেঃ৮ [ব্রহ্ম দূ ১১১৬] ইতি “ভেদব্যপ- 
দেশাচ্চ” [ ব্রহ্ম সৃঃ ১১১৭ ] ইতীমে সূত্রে কল্পনাময়ভেদব্যাখ্যয়া ন 
সঙ্গচ্ছেতে বাস্তবভেদে তু “সোহকাময়ত বনু স্যাং প্রজায়েয়” [ তৈঃ আঃ 
ভীবটৈত্তানাং ব্ষণো ৮1৬ ] ইতি “স তপোহতপ্যত। স তপস্তপ্ড1 ইদং 

ভিন্্বম্। সর্ববমস্থজত যদিদং কি” [ তৈঃ আঃ উঃ ৬২] 

ইত্যাদেঃ “রমো৷ বৈ সঃ রসং হোবায়ং লন্ধানন্দী ভবতি” [তৈঃ উঃ ২৬১] 

ইত্যাদেশ্চ বিষয়বাঁক্যস্ত গীড়নং ন স্তাঁৎ। «তপোহতপ্যত? ইতি 
«একে বন্ধ স্তাম্” ইত্যাদি জ্ঞানং প্রকাশয়দিত্যর্থঃ | 

"নান্যোহতোহস্তি দ্রষ্টা” [ বৃঃ আঃ উঃ ৩1৭২৩ ] ইত্যাদি শ্রুতিস্ত 
পূর্ব্বব সম্ভীবিতং তদুর্দমন্তং দ্রেটীরং নিষেধতি । 

“স কারণং কারণাধিপাধিপো! 
ন চাস্ত কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ» 

[ শ্বেতা ৬৯] 



ঈর্ববসন্ঘাদিনী -- ১২৩ 

ইতিবৎ ঈশ্বরাদন্যং প্রকৃতিস্ষ্ট্র্থেক্ষণকর্তারং বা নিষেধতি। ততুক্তং 
শঙ্করশারীরকেপি-- 

যত্ীক্ষণশ্রবণমণ্ডেজসোস্তৎ পরমেশ্বরাবেশবশাদেব * দ্রেব্যং 
প্নান্যোহতোহস্তি দ্রষ্টা» [বু আঃ ৩৭২৩] ইতীক্ষিত্রস্তরপ্রতিষেধাৎ। 
প্রাকৃতত্বাচ্চ সত ঈক্ষিতৃঃ “তদৈক্ষত” [ছাঃ উঃ ৬২৩] ইত্যত্রেতি | 
এবং “বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ” [ব্রহ্ম সৃূঃ ১২২] ইতি “অনুপপত্তে- 
স্তন শারীরঃ” [ব্রহ্ম সুঃ ১২৩] ইত্যনয়োঃ পারমার্থিক এব জীবাদধিকঃ 
পরমেশ্বরে বিবক্ষিতো। গুণসমুদায় উপপগ্ভতে | 

কিঞ্চ জীব এব স্বাজ্ঞানেন স্বাত্মনি জগৎ কল্পয়তীতি তেযাং সিদ্ধান্তঃ ৷ 
জগৎকল্পনান্যথানুপপত্ত্যা চ সত্যসন্কল্পত্বাদয়ে। গুণাঃ স্বীকৃতাঃ | 

ততে] জীব এব তে গুণা উপপদ্যান্তে নান্যম্মিন তৎকল্পিতে ন বা 
নিগুণে ব্রহ্মণীতি সূত্রদ্বয়মিদমসঙ্গতং স্যাৎ-_“সম্ভোগ প্রাপ্তিরিতি চেস্ন 
বৈশেধ্যাৎ» [ ব্রহ্ম সৃঃ ১২৮] ইত্যত্রাপি পূর্ববব। 

কিঞ্চ সম্ভোগশুব্দস্য “নহুভোগ” এবার্৫ধঃ সম্বাদাদিবৎ নান্যঃ | 

ততশ্চ সহার্থত্বেন জীবেশ্বরয়োর্ডেদমঙ্গীকৃত্যেব সুক্রিতং ন ত্ৈক্যমূ। 
অতএব “বৈশেষ্যাৎ” ইতি প্রস্ততয়োজাবপরয়োরেব বৈশেষ্যমলী- 

কৃতম্-__নত্বেকস্যৈবাত্মনোহবস্থাভেদেন। এবং *গুহাং প্রবিষ্টাবাত্বানে। 
হি তদ্দর্শনাৎ» [ক্রহ্ম সৃঃ ১২১১] ইত্যনেন “তৎ ক্যা তদেবান্ু 
প্রাবিশৎ” [ তৈঃ উ ২৬১ ] ইত্যত্র-- 

অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্যেত্যত্র পরমাত্বন এবোপাধিপ্রবিষ্টস্য সহঃ 

* দেষ্টব্মেতৎ “অভিমানিব্যপদেশত্ত বিশেষানুগতিত্যাম্* (ব্রহ্ম সঃ ২১৫) ইতি 
হুত্্স্য শাঙ্করভাষ্যে তৎপূর্ববহুত্রভাষ্যে চেতি -- 

যথাঃ--“চেতনত্বমপি কচিদচেতনত্বাভিমতানাং ভূতেক্জিয়াপাং জয়তে যথা *মৃদববীৎ 
“আপে! অক্রবন্” [ শতপতব্রাঙ্গণ ৩/১/৩।২।৪] ইতি, “তত্তেজ ক্ষত” “তা আপ এক্ষস্ত" 

[ছাঃ উঃ ৬২৩-৪ ] ইতি চৈবমাগ্া ভৃতবিষয়! চেতনতশ্রুতিঃ”। পরহ্ত্রভাষ্যে “তত্তেজ 
ক্ষত" ইত্যপি পরস্যা এব দেবতায়াঃ অধিষ্ঠাত্যাঃ শ্ববিকারেষু অন্গগতায়াঃ ইরমীক্ষা ব্যপদিশ্তে 

ইতি ভ্রষটব্যমিতি। 



১২৪ পরমাঁজু-সন্দর্ভীয় 

শরীরত্বমিতি ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যাতা । উভয়রূপত্বেনৈব প্রবেশারঙগীকারাৎ। 
শ্রর্তিশ্চ-- 

প্ধতং পিবস্তে। স্কৃতন্য লোকে 
গুহাং প্রবিষ্কৌ পরমে পরার্ধে। 
ছায়াতপে ব্রচ্মবিদো৷ বদস্তি 
পঞ্চাগ্নয়ে। যে চ ভ্রিণাচিকেতাঁঃ ॥৮ 

| কঠ উঃ ৩১] ইতি ॥ 
“দ্বা সপর্ণ] সযুজা সখায়া 
সমানং বৃক্ষং পরিষস্থজাতে | 

তয়োরন্যঃ পিগ্ললং স্বাঘত্ত্য- 

নশ্মননন্যোহভিচাকশীতি ॥৮ 

[ শ্বেতাশ্ব 8৩। মুণ্ডক ৩1১।১ ] ইতি চ। 
ননু পৈঙ্গিরহস্যব্রা্মণে--“এতয়োরন্যঃ পিগ্ললং স্বাঘবত্তি” ইতি । 

“সত্ম্ অনশ্বন্নন্যোইভিচাকশীতি” ইতি চানশ্ন্ যোহভিপস্ঠাতি জ্ঞস্তাবেতৌ 
সত্বক্ষেত্রজ্জৌ” ইতি তাভ্যাং শব্দাভ্যামন্তঃকরণজীবাঁবেব ব্যাখ্যাতৌ । 
অতএব তত্রৈব *তদেতৎ সত্বং যেন ্বপ্রং পশ্যত্যথ যোহয়ং শারীর উপ- 
দ্র! স ক্ষেত্রজ্ঞস্তাবেতৌ সত্বক্ষেত্রজ্ঞৌ” ইত্যক্তম। নৈবমৃ। তত্রাপি 
সত্বশব্দেন জীব এব, ক্ষেত্রজ্ঞশব্দেন পরমাস্মৈব চেতি ব্যাখ্যা সঙ্গতা। 
স্বাভীতি চেতনত্বোক্তিগীড়াপত্েঃ--কন্মফলানশনস্য ক্ষেত্রজ্বেঘ- 

সম্ভবাৎ। সত্বাদিশব্দাভ্যাং জীবাদ্যোঃ প্রসিদ্ধেশ্চ ; জীবস্য চ সত্ব- 

শব্দাভিধেয়ত্বে কারণং তদেতৎ সত্মিত্যাদিসত্াধিষ্ঠানত্বাৎ সোহপি সত্ব 
মুচ্যতে ইত্যর্থঃ। 

তথা পৃথিব্যা দিলক্ষণশরীরান্তর্্যামিত্বাৎ পরমাত্মাপি শারীর উচ্যেত 
ইতি । «“যোহয়ং শারীরঃ” [ রঃ আঃ ৩৯১০ ] ইত্যুক্তং পরমাত্মনি 
হোবোপদ্রষ্ট শব্দপ্রসিদ্ধে £-_ 

“উপস্টনুমন্তা। চ ভর্তা ভোক্ত। মহেশ্বরঃ” [গীতা ১৩২২ ] 
ইত্যাদৌ। ব্যাখ্যান্তরে। ন্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ | ব্রহ্ম সুঃ ১৩৬ ] ইতি 



ঈর্ববসম্থাদিনী ১২৫ 

দুত্রে চ জীবপরমাত্মগত “দ্বান্থপর্ণ/” [ শ্বেতাশ্ব ১২] ইত্যাছ্যজস্ছিত্যাদি- 
দয়বিবেচনং বিরদ্ধ্যতে। বক্ষ্যতি চোত্রগ্রন্থে “প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ” 
[ব্রা লু ২1৩1৪৫ ] ইত্যনত্তরং “্মরস্তি ৮৮ [তরঙ্গ দঃ ২৩৪৬] 
ইত্যত্র “তয়োরন্যঃ পিঞ্ললমূ” ইত্যনয়ৈব শ্রন্ত্যা জীবস্য কর্্মফল-প্রতি- 
পাদনং শঙ্করশারীরকেহগীতি।% তনম্মাদনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্ঠেতি 
সহার্ধে এব তৃতীয়] । 

আত্মশব্দপ্রয়োগশ্চ শারীরম্াপ্যাত্ত্বপ্রসিদ্ধেঃ | “ক্ষরাত্মনাবীশতে 
দেব এব” [ শ্বেতাশ্ব ১১০ ] ইত্যাদৌ। অন্রাপি ভেদবিধক্ষয়ৈ বাঁনেনে- 
ত্যুক্তমূ । অথবা অত্রাত্মশব্েনাত্বাংশ এব বাচ্যঃ | 

এবঞ্ «শারীরশ্চোভয়েইপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে” [ত্রহ্গ পৃঃ ১/২।২০] 
ইত্যত্র চ পুর্ববন্তেদ এব। “যে। বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্” [ বৃঃ আঃ৩1৭২২ - 
ইতি. কাথাঃ, “যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্” [ ৰৃঃ আঃ ১২২০ ] “মাধ্যন্দিনা- 
শ্চান্তর্ধ্যামিণো ভেদেনৈনং শারীরং পৃথিব্যাদিবদধিষ্ঠানত্বেন নিয়ম্যত্বেন 
চাধীয়তে” [ শাস্করভাষ্যে ] ইত্যধিকমূ । এবং “বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং 
চ নেতরৌ” [ব্রহ্ম সূঃ ১২২২] ইত্যাদিষু 'জিগদ্বাচিত্বাৎ” | ত্রহ্ম সূ 
১৪1১৬ ] ইত্যাদি ত্রিষু “পরাভিধ্যানাত্ত তিরোহিতম্ ততোহান্ত বন্ধ- 
বিপর্ধ্যয়ৌ” | ব্রহ্ম সূঃ ৩২1৫ ] ইত্যাদিযু চ জ্ঞেয়মূ। 

“শান্্রদৃষ্ট্যা ভূপদেশো বামদেবব” (ব্রহ্ম দুই ১১৩০ ] ইত্যত্র তু 
ব্যাখ্যেয়ম। “প্রাণো। বা হহমস্মি পুরুষঃ” ইত্যাদিকং যৎস্বস্ত পরমেশ্বরত্ব- 

মিবোপদিষ্টমিন্দ্রেদ তত্ত, “তত্বমদি” [ছাঃ উঃ ৬1৮1৭] ইত্যাগ্ত- 
ভেদপ্রাতিপাদকশাস্তরদৃষ্্যা সন্ভবতি,__চিদাঁকারসাম্যেনৈক্যাৎ--কচিদধি- 

৬ তদ্যথ। শঙ্করশারীরকে-_জীবস্তাপি তু হুঃখ-প্রাপ্তিরবিস্তানিমিট্তিবেত্যুক্তম্। স্থৃতৌ চ 

বথাঃ- * 

তন্ত্র বঃ পরমায্মা! ছি স নিত্যে। নিগুনঃ স্তবৃতঃ। 

ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পক্মপত্রমিবাস্তস] ॥ 

কর্ধাত্ ত্বপরে! যোংসৌ। মোক্ষবন্ধৈঃ স যুজ্াযতে। 
সসগতপশকেনাপি রাশিন! যুজ্যতে পুনঃ 



১২৬ পরমাত-সন্দ্ভীয় 

ষানাধিষ্ঠাত্রোরেকশবপ্রত্যয়াভ্যাং বা শরীরশরীরিণৌরর্ধা) _যখৈব বাঁষদের 
উবাঁচ-_“অহং মনুরভবং সূর্য্য*্৮” [ বৃঃ আঃ ১81১০ ] ইত্যাদি । 

“উত্তরাচ্ছেদাবিস্ূতম্বরূপস্ত” [ ব্রহ্ম সূ ১/৩।১৯ ] ইতি হ্যত্রাগীয়ং 
ব্যাখ্যা,__পুর্বং দহরবাক্যে দহর'শব্দেন পরমেশ্বর এব নির্ণীতঃ-- 
জীবস্ত প্রত্যাখ্যাতঃ। অপহতপাপ্যত্বাদিধন্মৈঃ তত্রোত্তরগ্রন্থে জীবেইপি 
তে ধন্মাঃ শ্রুয়ন্তে ৷ 

তত ইদমুচ্যতে--“আবিভূতিস্বরূপস্ত জীবঃ তত্রোচ্যতে । মুক্তো 
পরমেশ্বরপ্রসাদেন তৎপাঁধারণ্যপ্রায়াভিভাবাৎ তস্য । “পরমং সাম্য- 
মুপেতি” [ মুণ্ড ৩।১/৩ ] ইতি শ্রুতেঃ। 

ননু তথাপি দহরবাঁক্যে পরমেশ্বর! বা মুক্তজীবে। বাঁভিধীয়ত ইতি 
সন্দেহঃ | উভয়াভিধেয়ত্বে চ বাঁক্যভেদ ইত্যাশঙ্ক্য সৃত্রাস্তরমৃ-_-“অন্যার্থস্চ 
পরামর্শঃ” [ত্রহ্ধ সূই ১৩২০] ইতি । পরমেশ্বরত্বরূপদর্শনার্থমেব 
তটস্থলক্ষণেন জীবস্বরূপং পুনঃ পুনঃ পরাম্শ্যাতে । তত্র কচিদৈক্যেনাভি- 
ধানং সাধর্ন্যাংশজ্ঞানার্মেবেতি ভাবঃ | 

অতএব “সু তত্র পূর্য্যেতি জক্ষ€ৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ ছাঃ: ৮1১২৩] 

ইত্যপি যুক্তাবস্থায়ামুক্তমূ। জীবপরয়োর্ডেদস্ত,স্ত এব তত্র। “এষ 
ংপ্রসাদোহম্মাচ্ছরীরাঁৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভি- 

নিষ্পগ্ধতে স উত্তমঃ পুরুষঃ” [ ছাঃ উঃ ৮1১২৩ ] ইতি । 
অতএবাবিভূতিম্বরূপ ইতি বন্ুত্রীহিণা জীব এবাভিহিতঃ1% অন্র 

মূলপুর্ব্বগত্যাশ্রয়ণমপি কষ্টমেব । 
তথ মেত্রেয়ীব্রাদ্ষণেহপি--“যদিদং নব! অরে সর্ধ্স্ত কামাঁয় সর্ববং 

প্রিয়ং ভবতি। আত্মনস্ত কামায় সর্ববং প্রিয়ং ভবতি আত্মা ব1 অরে দ্রষ্টব্যঃ” 
[ বঃ$ আঃ ২181৫ ] ইত্যাদিনা জীবন্তৈব দ্রব্যত্বাদিকং নিদ্দিশন্ তস্ভৈব 
পরমাত্মত্বং দর্শরতীতি প্রতীয়তে । তন্ন। যতঃ পরমপুরুষাবিভূর্তিভূতস্ত 
প্রাপ্ত রাত্মনঃ স্বরূপযাধাত্থ্যবিজ্ঞানময়বর্গ-সাধনভূতপরমপুরুষবেদনোপ- 

* “আবিতু তং স্বরূপমস্যেত্যাবিভূ তন্বরূপঃ*_-( শাহরভাস্তে )। 



সর্ববসন্বাদিনী ' ১২৭ 

যোগিতগ্নানুদ্য পুনঃ “আত্মা বৈ” ইত্যাদিনা পরনাস্ৈধান্ৃতত্বোপায়া- 
দ্দ ফ্ব্যতয়োঁপদিশ্যতে | 

তস্য বা এত্ত মহতো! ভূতস্ত নিশ্বসিতমেতদৃখেদো যজুরবেদঃ” 
[মৈত্র উঃ ৬৩২) বৃঃ আঃ ২81১০ ] ইত্যাদিকং হি তস্তৈব 
লিঙগগমিতি ৷ 

এতদভিপ্রেত্যৈব শ্রীশুকেন স্বয়ং ব্যাখ্যাতমৃ-_ 
দতস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা” [ শ্রীভাগ ১০।১৪।৫২] ইত্যুক্ত1 “কৃষ্ণ- 

মেনমবেহি ত্বমাত্বানমখিলাত্মনাম্” [ শ্রীভাগ ১০।১৪।৫৩ ] ইত্যাদিনা। 
ততোহপি তন্ত প্রিয়তমত্বমিতি | 

তন্মাৎ পরমেশ্বরম্বরূপাভিন্নস্বরূপ এবাত্ব | 

নন্ু ভিন্নত্বে সতি “যাবদ্ধিকারাত্ত, বিভাগে। লৌকবৎ” [ব্রহ্ম সূঃ 

২।৩।৭ ] ইতি ন্যায়েন বিকা রত্বপ্রাপ্ডিঃ স্যাদাত্বনঃ ? ন-_বৈধর্দ্যাম্তরাৎ। 
তচ্চ বৈধন্ম্যং প্রমাণানপেক্ষসিদ্ধত্বমূ । 

আত্মা হি প্রমাণাদিবিকারব্যবহা রাশ্রয়ত্বাৎ প্রাগেব তথ্যবহারাৎ 

সিদ্তি। অতে। বিভাগঘুক্তিলবন্তায়ন্ত নাত্রাবতারঃ| নিত্যত্-শ্রগতি- 
শ্চাম্মাকমত্রান্তি-_-খা! বৈকুণ্টাদিবস্তুনামপি সৈব নিত্যত্বং শান্তীতি। 
“নাত্মাশ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ” [ত্রহ্ম সৃঃ ২৩1১৭] ইতি ন্যায়াস্তরঞ 
তং ন্যায়মপসারয়তি । তদেবমীদিশ্রুতিন্যায়াভ্যুপগমান্ডিন্ন এব জীবঃ। 
তত্র «কে। মোহঃ কঃ শোঁকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ৮ | ঈশ উঃ ৭] ইন্যাদ্যাঃ 

শ্রুতয়স্ত পরমাত্যৈক্যাপেক্ষা এব । যথ| মহাভারতে । 
“ক্ষবহবঃ পুরুষা লোকে ! সাঙ্খযযোগবিচারণে” [ মহাভাঃ শাস্তি, 

৩৫০ অঃ ২ শ্লোক ] ইতি পরমতমৃ। 
সবমতে পারম্পরিকজীবভেদে সাক্ষিতয়োপন্স্থ পুনস্তদ্িলক্ষণং পরমাত্মব- 

বিষয়ং স্বমতাতিশয়মাহ । 

* বহুবঃ পুরুষ! লোকে সাংখ্যযোগবিচারণে। 
নৈতদিচ্ছস্তি পুরুষমেকং কুরু কুলোদ্বহ ॥ 



১২৮ পরমাত্ন-সন্দর্ভীয় 

“বছুনাং পুরুষাঁণাং হি যথৈকা যৌনিরুচ্যতে। 
তথা তং পুরুষং বিশ্বমাখ্যামি গুণতোহধিকম্ ॥৮ 

[ মহাভাঃ শান্তিপঃ ৩৫৪৯ অঃ ৩ শ্লোক] 

ইত্যুপক্রম্যস্ | 
“মমান্তরাতা তব চ যে চাঁন্যে দেহিসংজ্বিতাঃ | 
সর্বেষাং সাক্ষিভৃতোহসে। ন গ্রাহঃ কেনচিৎ কচিৎ ॥ 

“বিশ্বযুদ্ধ! বিশ্বভৃজে। বিশ্বপাদাক্ষিনীদিকঃ । 
একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরচারী যথাস্তথখম্” ইতি ॥ 

[ মহাভাঃ শান্তিপঃ ৩৫১ অ+ ৪-৫ শ্লোক] 

ন চ ভেদে সর্ববজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা হীয়েত--সর্ববশক্তিময়ত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ | 

তম্মাদস্তি জীবপরয়োর্ভেদঃ। 

তদেবং ভেদজ্ঞানেনৈব মুক্তিঃ শ্রুয়তে | 
“ভোস্ত। ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্ব” [শ্বেতাশ্ব ১১২] ইতি । 
“পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্ব!। পর 

_ জুফ্টম্ততস্তেনাম্বতত্বমেতি ॥৮ [ শ্বেতাশ্ব ১৬ ] ইতি। 
“জুষ্টং যদ পশ্ঠত্যন্থমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ” ইত্যাদিষু 

মুক্তীবপি ভেদ এবোপলভ্যতে । যথা ব্যাখ্যাতং মাধ্বভাষ্যে-_ 
“ভোভ্তাপত্েরবিভাগশ্চে স্যালোকবৎ” [ব্রহ্ম সঃ ২১১৩ | 

ইত্যত্র “কর্ম্মণি, বিজ্ঞানময়শ্চাত্ম! পরেহ্ব্যয়ে সর্বেব একীভবস্তি*ইতি । 
গত্র্মবিদ্ ব্রন্মেব ভবতি” [ মুণ্ডক ৩২৯ ] ইতি চ যুক্তজীবস্য 

পরাপত্িরুচ্যতে । অতস্তয়োরবিভাগঃ | 
অতঃ পুর্ববমপি স এব, নহন্যস্যান্যত্বং যুজ্যত ইতি চেন্ন স্যাল্লোকবু। 

যথা! লোকে উদকমুদ্রকান্তরেণৈকীভূতমিতি ব্যবহ্িয়মাণমপি ভিন্নবস্তত্বাৎ 
তদস্তভূতিমেব ভবতি, নতু তদেব ভবতীত্যেবং স্যাঁদপ্রাপি। তথাচ শ্রুতিঃ__ 

“যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। 
এবং মুনের্বজানত আত্মা ভবতি গৌতম” ॥ 

[ কঠ ৪১৫ ] ইতি। 



সর্ধ্বসম্বাদিনী -- ১২৯ 

ক্কান্দে চ-- 

“উদকস্তুদকে সিক্তং মিশ্রমেব যথা ভবে । 
তদ্বৈ তেব ভবতি যতো! বৃদ্ধিঃ প্রবর্ততে ॥ 
এবনেব হি জীবোহপি তাদাত্্যং গরমাত্মবনা | 
প্রাঞ্ধোতি নাসে। ভবতি স্বাতন্ত্রাদিবিশেষণাৎ ॥ 
্রন্ষোশানাদিভির্দে বৈ ধর প্রাপণ্তং নৈব শক্যতে 
তদ্ যত্স্বভাঁবঃ কৈবল্যং স ভবাঁন্ কেবলে! হরে” ইতীতিক্র। 

শ্রীরাঁমানুজভাষ্যেইপি-_-“নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নির্মুক্তাবিদ্যস্য পরেণ 
স্বরূপৈক্যসম্ভবঃ। অবিদ্যাশ্রয়ত্বযোগ্যস্য তদর্হত্বাসস্তবাৎ” [ শ্রীভাষ্য 
বেং কোং ১খঃ ৬৯ পৃঃ ] ইতি *যুক্তিশ্চ দর্শিত1। মুক্তস্য তু তদ্ধন্মীপত্তি- 
রিতি ভগবদগীতাসুক্তম্__ 

“ইদং জ্ঞানং সমাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ | 
সর্গেহপি ন প্রজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥৮ [ গীতা ১৪২] 

শ্রীবিফুপুরাঁণে চ-- 
“তস্ভাবভাবমাপন্নস্তদাসৌ। পরমাত্মবনা | 
ভবত্যভেদে৷ ভেদশ্চ তস্যাজ্ঞানকৃতো! ভবে ॥৮ [বিষুর ৬।৭।৯৫] 

ইতি । মুক্তস্য স্বরূপমাহ। তন্তাবো ব্রহ্মণো ভাবঃ--স্বভাঁবঃ, ন তু 
স্বরূপৈক্যমৃ, তদ্ভাবভাঁবমাপন্ন ইতি দ্বিতীয়ভাবশব্দানম্বয়াৎ।”ণ* [ শ্রীভাষ্য 
বেং কোং ১খং ৭১ পৃঃ] 

ততস্তস্যৈব ভাবোহপহতপাপ্যাদিরূপঃ স্বভাবো৷ যস্যেতি বনুত্রীহে 
তণ্ভাঁবভাবং ব্রহ্মস্বভাবকত্বমিত্যর্থঃ 1৮ | শ্রীভাষ্যে ] 

ততস্তেন স্বভাবেনৈব পরমাত্মন! সহ অভেদী তুল্যে! ভবতীতি বিবক্ষি- 
তম্। যতত্তত্ম্বভাববিরোধী দেবমনুষ্যত্বাদিলক্ষণে! ভেদস্তস্যাজ্ঞানকৃত 

* দ্রষ্টব্যমত্র মাধবভাষামিতি | 
১। শ্রুতিশ্চ দর্শিতা ইতি পাঠাস্তরম্। 
1 পাঠোহয়ং জীভাব্যদৃষ্ট্য। সংশোধিতঃ। 

৯৭ 



১৩০ পরমাত্ম-সন্দর্ভীয় 

এবেতি। অতএবাবিভূ তন্বরূপত্ত্িত্যত্রাপি--«এবমেবৈষ সম্প্রসাদোহম্মা- 
চছরীরাঁৎ সমুখাঁয় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে* 

[ ছাঃ উঃ ৮1১২২] ইতি দর্শিতমৃ। 
“তদ। বিদ্বান্ পুণ্যপাঁপে বিধুয় 
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপেতি” [ মুণ্ডক উঃ ৩1১1৩ ] ইত্যাদি 

চ শ্রুত্যন্তরমূ। 

পুনশ্চ বিষুপুরাণে-__ 

«“আত্মভাবং নয়ত্যেনং তদ্ব্রন্ষধ্যায়িনং মুনে ! 

বিকাধ্যমাঁত্বনঃ শক্ত লোহমাঁকর্ষকো। যথা ॥% 

[ বিষুপুঃ ৬৭1৩০ ] 

ইতি ভেদ এবাভিপ্রেতঃ | 
যত আত্মভাবমাত্বন্তত্তিত্ব২ সংযোগং নয়তি--ব্রন্মধ্যায়িনং প্রতীতি- 

শক্ত্যেতি চাঁভিধীয়তে 1” [ শ্রীভাষ্যে ] 

ইথমেবাকর্ষকদৃষ্টীন্তে। ঘটতে ন ত্বৈক্যেন। তদেবং ভেদবাক্যেষু 
সৎস্থ যুক্তিবাক্যাবিরুদ্ধেযু ভেদবাদেষু ব্রহ্মবাঁদঃ “ক্রক্গাবিদ্ ব্রহ্ষেব ভবতি” 
[ মুণ্ডক উঃ ৩1২৯ ] ইত্যত্রাপি ব্রহ্মতাঁদাত্ম্যমেব বোধয়তি। স্বাভাব্যা- 
পত্তিরপপত্তেরিতিবু । 

তত্রাপি হি জীবানামাকাশত্বাদিপ্রাপ্তিশব্দা অনুপপত্তেরাঁকা শাঁদিধর্্ম- 

তদত্ান্তাপ্লোষয়োরাপত্তিমেব বৌধয়ন্তি। 
মুক্তোপন্থপ্যব্যপদেণাৎ” | ব্রহ্ধ সৃঃ ১৩২ ] ইত্যপি মুক্তানামেব 

সতামুপস্যপ্যং ব্রহ্ম যদি স্যাতদেবারেেশেন সঙ্গচ্ছতে | 

কমুক্তানাং পরমা গতিঃ” | ১৩২ ব্র্গসূত্র-মাধ্বভাষ্যে ধৃতমূ ] 
ইত্যাদিবাক্যথ, তখৈব। অতএব তৈত্তিরীয়ৌপনিষদি চ ভেদে এব 
মুক্তাবান্নীয়তে “রসোবৈ সঃ। রসং হোবায়ং লক্ধানন্দী ভবতি” 
[ তৈঃ আঃ ৭২] ইতি । | 

৯। সংখ সধুক্তিবাক্যাবিরুদ্ধেু ভেদবাদেযু ইতি পাঠাত্তরম। 



পর্ধসন্বাদিনী ১৩১ 

তথ্মাঁ সর্বথা ভেদ এব জীবপরয়োঃ । তথাঁচ শ্রুতি £---- 

“অন্মান্মায়ী স্থজতে বিশ্বমেত- 

তম্মিংশ্চান্তে। ময়! সম্নিরুদ্ধঃ 1৮ [ শ্বেতাশ্ব 8৯ ] ইতি । 

“্তঞাজ্জো। দ্বাবজাবীশাবনীশো” [ শ্বেতাশ্ব ১৯ ] ইতি। 
“নিত্যে। নিত্যানাঞ্চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যে বিদধাতি 

কামান্” [ শ্বেতাশ্ব ৬১৩ ] ইতি । 
“তয়োরন্যঃ পিপ্সলং স্বাদ্বত্তি” [ মুণ্ডক উঃ ৩।১1১] ইতি। 

“অজে1 হোকো। জ্যমাণোহনুশেতে ৃ্ 

জহাত্যেনাং ভূক্তভোগামজোহন্যঃ” [ শ্বেতাশ্ব 8৫ ] ইত্যান্ভাঃ | 
গীতোপনিষচ্চ | 

“অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন! গ্রকৃতিরষ্টধ। | 
অপরেয়মিতস্ত্ন্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ॥ 

_ জীবভৃতাম্”_[ গীতা ৭৪-৫ ] ইতি। 

“মম যোনির্মহদগ্ষা তন্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্” [ গীতা ১৪1৩ ] ইতি | 
“ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হদ্দেশেইর্জ ন তিষ্ঠতি” [ গীতা ১৮1৩১ ] 

মাধ্বভাষ্যে,_“বিশেষণাচ্চ” [ব্রন্ধ সং ১1২।১২ ] ইত্যত্র শ্রচতি- 
স্মৃতী-__ 

“সত্য আত্মা! সত্যে! জীবঃ সত্যং ভি সত্যং ভিদ1 সত্যং ভিদা মৈবা- 
রুবণ্যে। মৈবারুবণ্যে। মৈবারুণ্যঃ” [ পৈঙ্গী শ্ুতিঃ ]1 

“আতা হি পরমস্বতস্ত্রোহধিগুণো জীবোহল্পশক্তিরন্ঘতন্ত্রোইবরঃ৮ 

[ ভাল্লবেয়-শ্রুতিঃ ] ইতি । 
% “যথেশ্বরস্ত জীবন্ত ভেদঃ সত্যে! বিনিশ্চয়াগ। 

এবমেব হি মে বাঁচং সত্যাং কর্ত মিহার্থসি ॥৮ ইতি 

* দ্তৃতোহয়ং প্লোকো মাধ্বভাষো € ১২১২) দৃশ্ততে অপরশ্চ তদ্যথ! £--. 

যথেশ্বরশ্চ জীবশ্চ সত্যভেদৌ পরস্পরম্। 

তেন মতোন মাং দেবাস্তার়স্ব সহকেশবাঃ ॥ 



১৬২ পরমাজ-সন্দ্ভীয় 

তদেবমভেদং বাঁক্যং ঘয়োশ্চিন্রপত্বাদিনৈবৈকা কাঁরত্বং বোঁধয়তুযুপাঁসনা- 
বিশেষার্ঘং ন তু বস্তক্যমৃ। 

তদিখমভেদনির্দেশেহপি হেতুং ব্দন্ প্রকরণমারভ্যতে | তদেবং 
শক্তিত্বে সিদ্ধ ইতি সপুত্রিংশদ্বাক্যাভাসাদিনা । 

অন্য আহুঃ--যথা৷ যমুনা-নিঝরমুদ্িশ্য দত্বং কৃষ্ণপত্ব্যসি» তৎপত্ী 
দৈষা, সূর্ধ্যমগুলমুদ্দিশ্য চ “সংজ্ঞাপতিরমি” তৎুপতিরয়মিত্যধিষ্ঠাত্র- 
ধিষ্ঠে়য়োরভিমাঁনিনোলেকবেদেষেকশব্প্রত্যয়নাভযাং প্রয়োগসহআীণি 
দৃশ্যন্তে তদধিষ্ঠাতারমুদ্দে্ট মূ ;) তখা “তত্ব্মসি” ইত্যাদ্যপি পৃথিবী- 
জীবপ্রভৃতীনাং তদধিষ্ঠানতয়! প্রসিদ্ধিস্ত বৃহতী--“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” 
[বৃঃ আঃ ৫1৭1৩ ] *্য আত্মনি তিষ্ঠন্” [ৰৃঃ আঃ ৫1৭1৩] ইত্যাদিষু । 
ততোহপি ন বন্ত্ক্যমিতি স্থিতমৃ। 

প্রীরামানুজীয়ান্ত্বেবমাচক্ষতে*-* 

শ* “তত্বমস্তাদিবাক্যেষু পামানাধিকরণ্যং ন নির্ব্বিশেষবস্িক্যপরমূ। 
তত্বংপদয়োঃ সবিশেধব্রল্মাভিধায়িত্বাৎ। সামানাধিকরণ্যস্ত প্রকার- 
ছয়পরিত্যাগে প্রবৃতি-নিমিত্তভেদাঁসস্তবেন সাম।নাধিকরণ্যমেব পরিত্যক্ত 
স্যাৎ; ছয়োঃ পদয়োলক্ষণা চ। «“তসোহয়ং দেবদত্তঃ৮ ইত্যত্রাপি ন 

লক্ষণা--ভূতবর্তমীনকালসন্বন্ধতয়ৈ ক্যপ্রতীত্যবিরোধাৎ । দেশভেদ- 
বিরোধশ্চ কালভেদেন পরিহৃতঃ ৷ “তদৈক্ষত বহু স্তাম্” [ছাঃ উঃ ৬২৩] 

ইত্যুপক্রমবিরোধশ্চ । একবিজ্ঞানেন সর্বববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞানঞ্চ ন ঘটতে । 
“জ্ভানত্বরূপন্ত নিরম্তনিখিলদোষস্য সর্ববজ্ঞন্য সমস্তকল্যাণগুণাত্বকস্তা!- 

* মুলগ্রস্থাক্কং গচয়তি। 

1 “তত্বমসি” ইত্যুপক্রম্য “মদ্দিতত্বাচ্চ* পধ্যস্তবাক্যানি প্রীভাষ্যাহদ্বতানি। 
[ শ্রীভাষ্য বেং কোং ১খং ৯৪1৯৫ পৃঃ] । 

১। সুলে তু € শ্রীভাষ্যে ) অধিকোহয়ং পাঠ দৃষ্ততে £_-তৎ পদং হি সর্বজং সত্যসন্কল্পং 
জগৎকারণং ব্রক্গ পরামৃশতি, "তদৈক্ষত বহু স্যাম্” ইত্যাদিযু তন্যেব প্রক্কতত্বাং। তৎসমানা- 
ধিকরণং প্্বম্” পদং চ অচিতিশিষ্টজীবশরীরকং ব্রক্গ প্রতিপাদয়তি। গ্রকারঘয়াবস্থিতৈকবস্ত- 
পরত্বাৎ সামানাধিকরণ্যস্য। 



সর্ধবসন্বাদিনী ১৩৩ 

জ্ঞানং তৎকার্ধ্যানস্তাপুকঘার্থাশ্রয়ত্বঞ্চ ভবতি। বাধার্থত্বে চ সামানা- 
ধিকরণ্যন্ত ত্বংতগপদয়োরধিষ্ঠানলক্ষণ নিবৃত্তিলক্ষণা চোঁতি লক্ষণাঁদয়ন্ত 
এব দোষাঃ। 

ইয়াংস্ত বিশেষঃ_নেদং রজতমিতিবদপ্রতিপন্নস্তৈব বাঁধস্তা গত্য। 
পরিকল্পনমৃ--তৎপদেনাধিষ্ঠানাতিরেকিধর্ন্ানুপস্থাপনেন বাধানুপপতিশ্চ। 
অধিষ্ঠানস্ত প্রাকৃতিরোহিতমতিরো হিতম্বরূপং তৎপদেনোপস্থাপ্যত ইতি 
চে ন, প্রাগধিষ্ঠানা প্রকাশে তদাশ্রয় ভ্রমবাধয়োরসম্ভবাৎ। ভ্রমাশ্রয়- 
মধিষ্ঠীনমতিরোহিতমিতি চে তদেবাধিষ্ঠানস্বরূপং ভ্রমবিরোধীতি তৎ- 
প্রকাশে স্থতরাং ন তদা শ্রয়ভ্রমবাঁধো | 

«“অতোহিষ্ঠানাতিরেকিপারমার্থিকধর্্মততিরোধানানত্যুপগমে ভ্রাস্তি- 
বাধোৌ ছুরুপপাঁদৌ। অধিষ্ঠানে হি পুরুষগাত্রীকারে প্রতীয়মানে 
তদতিরেকিণি পারমার্থিকে রাজত্বে তিরোহিতে সত্যেব বাধত্বভ্রমঃ ) 

রাজত্বোপদেশেন চ তম্নিরৃত্তির্ভবতি ; নাধিষ্ঠানমাত্রোপদেশেন ; তস্ত 

প্রকাশমানত্বেনানুপদেশ্যত্বাৎ, ভ্রমানুপমর্দিত্বাচ্চ 1৮ [শ্রীভাষ্য বেং কোং 
১খং ৯৪-৯৫ পৃঃ ] তন্মান্নাভেদবাদঃ সঙ্গচ্ছতে । 

“ভেদাভেদবাদে তু ব্রহ্ম ণ্যেবোপাধি-সংসর্গাতত্প্রযুক্তা জীবগতদোষা 
ব্রন্মণ্যেব প্রাছুঃষ্যুরিতি নিরস্তনিখিলদোঁধকল্যাণগুণ1ত্বকত্রন্ষাত্মভাবোপ- 
দেশ! হি বিরোধাদেব পরিত্যক্তাঃ স্থ্যঃ | স্বাভাবিকভেদাভেদবাদেহপি 

ব্রহ্মণঃ স্বত এব জীবভাবাভ্যুপগমাৎ গুণবদ্দোষাশ্চ স্বাভাবিক ভবেয়ু- 
রিতি নির্দোষত্রন্ম তাদাজআ্ব্যোপদেশো বিরুদ্ধ এব। কেবলভেদবাদিনাং 

চাত্যন্তভিন্নয়োঃ কেনাপি প্রকারেণৈক্যাসম্তাদেব ব্রহ্মাত্মভাবোপদেশ! ন 

সম্ভবস্তীতি সর্বববেদান্তপরিত্যাগঃ ম্তাৎ। নিখিলোপনিষত্প্রসিদ্ধং 

কৃত্মস্ত ব্রহ্মশরীরভাবমাতিষ্ঠমানৈঃ কৃৎস্সস্ত ব্রঙ্গাত্মভাবোপদেশাঃ 
সর্ষে সম্যগুপপাদ্দিত! ভবন্তি। জাতিগুণয়োরিব দ্রব্যাণামপি শরীর- 

ভাবেন বিশেষণস্থেন “গৌরশ্বো মনুষ্যে। দেবো! জাতঃ পুরুষ কর্্মাভিঃ 
ইতি পামানাধিকরণ্যং লোকবেদয়োম্মখ্যমেব দৃষ্টচরমূ। জাতিগুণয়ো- 
রপি দ্রব্যপ্রকারত্বমেব “ধণ্ডে। গৌঃ শুক্ুঃ পটঠ” ইতি সামানাধিকরণ্য- 



১৩৪ পরমাতব-সন্দভায় 

নিবন্ধনম্। মনুষ্যত্বাদিবিশিষ্পিগানামপ্যাত্বনঃ প্রকাঁরতপ্লৈব পদাথত্বাৎ 
“মনুষ্যঃ পুরুষঃ বণ্ডো যোধিদাত্বা জাঁতঃ” ইতি সামানাধিকরণ্যং সর্ধবত্রানু- 

গতমিতি প্রকারত্বমেব সামানাঁধিকরণ্য-নিবন্ধনম্। ন পরস্পরব্যাবৃত্া 

জাত্যাদয়ঃ| স্বনিষ্ঠানামেব হি দ্রব্যাণাং কদাঁচিৎ কচিৎ দ্রব্যবিশেষণত্তে 
মত্ব্থীয় প্রত্যয়ে দৃষঃ-_“দণ্তী কুগুলী” ইতি। ন পুথক্প্রতিপত্তিস্থিত্য- 
নহণাং দ্রব্যাণাম্ ; তেষাং বিশেষণত্বং সাঁমানাধিকরণ্যাবসেয়মেব। নহি 

নিয়মেন গোত্বাদিবৎ আত্মাশ্রয়তয়ৈবাত্মন! সহ মনুষ্যাদিশরীরং পশ্যস্তি। 
অতে৷ মনুষ্য আত্মেতি সাঁমানাধিকরণ্যং লাক্ষণিকমেব। নৈতদেবযৃ। 
মনুষ্যাদিশরীরাণামপ্যাতৈকাশ্রয়ত্বম, তদেকপ্রয়োজনত্বং তৎ্প্রকারত্বং চ 
জাঁত্যাদিতুল্যমৃ। আ্্বৈকাশ্রয়ত্বমাত্বিশ্লেষে শরীরবিনাশাদবগম্যতে | 
আ্মৈকপ্রয়োজনত্বঞ্চ তৎ্কর্মফলভোগার্ধতয়ৈব সন্ভাবাৎ। তৎপ্রকারত্ব- 
মপি “দেবো মনুষ্য ইত্যাত্মবিশেষণতয়ৈব প্রতীতেঃ। এতদেব হি গবাদি- 
শব্দানাং ব্যক্তিপর্য্যন্তত্বে হেতুঃ। এতৎ্স্বভাঁববিরহাদেব দগুকুগুলাদীনাং 

বিশেষণত্ে দণ্তী কুগুলী ইতি মত্বর্থীয়প্রত্যয়ঃ 1৮ *% [শ্রীভাঃ বেং কোং 
১ খং ৯৭-৯৮ পৃঃ ] 

ন চ শরীরং চাক্ষুষ ইত্যাত্মপ্রকারত্বং জীতিব্যজ্ঞযাদিবত্তস্ত ন সম্ভব- 
তীতি বাচ্যমূ; তদেকাশশ্রয়ত্বাদিভাবাদেব । 

যথা চক্ষুষ। পৃথিব্যাদেঃ স্বাভাবিকমপি গন্ধাদিকং সামর্থ্যাভাবাঁদেব ন 
শৃহাতে তথাত্মাপি। নৈতাঁবত1 শরীরম্ত তৎপ্রকারত্বস্বভাববিরহঃ ।ণ* 

“ননু চ শাব্দেহপি ব্যবহারে শরীরশব্দেন শরীরমাত্রং গৃহাতে” ইতি 
নাতৃপধ্যন্ততা শরীরশব্দস্ত। নৈবমৃ। আত্মপ্রকারভূতন্তৈব শরীরস্থ 

* প্ভেদাতেদবাদে তু" ইত্যুপক্রম্য "মন্বর্থীরপ্রত্যয়ঃ” ইত্য্তা বাক্যাবলী শ্রীভাব্যৃষ্টযা 
সংশোধিতেতি। 

1 উদ্ধু তবাক্যং শ্রীভাষ্যোপজীব্যম্। তদ্যথা £--*যথ চক্ষ্ষ! পৃথিব্যাদের্নধরসাদিদ্্ধি্ং 

স্বাভাবিকমপি ন গৃহ্যতে; এবং চঙ্ষুষা গৃহৃমাণং শরীরমাত্ম প্রকারতৈকশ্বভাবমপি ন তথা 
গৃকৃতে ; আত্মগ্রহণে চক্ষুষঃ সামর্থ্যাতাবাৎ। নৈতাবত] শরীরস্য তৎগ্রকা রত্বম্বভাববিরহঃ 1» 
( শ্রীভাধ্যং বেং কোং ১ খং পৃঃ ৯৮) 



সর্ববসন্থাদিলী -- ১৩৫ 

গদার্থবিবেক-প্রদর্শনায় নিরূপণানিক্র্ষকশব্দোহয়ম। যথা 'গোত্ং 
শুরুত্বমাকৃতি গুণঃ” ইত্যাদিশব্দাঃ । অতে! গবাদিশব্বদ্দেবমনুষ্যাদিশব্দ। 
আত্মপর্ধ্যস্তাঃ । এবং দেবমনুষ্যাদ্িপিগুবিশিষ্টানাং জীবানাঁং পরমাত্ম- 
শরীরতয়।৷ তৎপ্রকারত্বাৎ জীবাত্মবাচিনঃ শব্দাঃ পরমাত্মপর্যযস্তাং1৮-- 
[ শ্রীভাষ্য বেং কোং ১খং পৃঃ ৯৮ ৯৯ ] 

চিদচিদ্স্তশরীরত্বং চ ব্রন্মণে। “যস্ত পৃথিবী শরীরং যস্যাঁপঃ শরীরম্” 
[রঃ আঃ ৩।৭।৩] ইত্যাদিষু শ্রুতিশতেষু প্রসিদ্ধমূ। সত্যপি তচ্ছরীরত্বেই- 
বিদ্যাশিক্তিময়ত্বাৎ পরমা ত্বনস্ত্বর্মস্পৃষ্টত্বং তু ন স্যাঁৎ। তদেবং “তত্বমসি” 
ইত্যত্র “জীবশরীরক-জগৎ-কারণ-ত্রহ্মপরত্বে মুখ্যবৃতং পদদ্বয়ং। প্রকার- 
দ্বয়বিশিষ্টেকবস্ত-প্রতিপাঁদনেন সামানাধিকরণ্যং চ সিদ্ধমূ [ শ্রীভাষ্য বেং 
কোং ১খং পৃঃ ৯৫] “তত্তদ্বিশেষণবিশিষ্উতয়ৈব সামানাধিকরণ্যঞ্চ 
আরুণয়ৈকহায়ন্যাপিঙ্গাখ্যেত্যাদাবকৃতম্ । লোকে চ "নীলমুৎপলমানয়” 
ইত্যাদে দৃশ্টতে । তদেবঞ্চ নিরস্তনিখিলদৌষস্ত সমস্তকল্যাণগুণাত্বকম্থয 
ব্রজ্মণে! জীবান্তর্য্যামিত্বমপ্যৈশব্ধ্যপরং প্রতিপাদিতং ভবতি। উপক্রমানু- 
কুলতা চ) একবিজ্ঞানেন সর্বববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞোপপতিশ্চ-_সুক্ষমচিদচিদ্বস্ত- 

শরীরন্তৈব ব্রক্মণঃ স্থুলচিদচিদ্বস্তশরীরত্বেন কার্ধ্ত্বাৎ। [শ্রীভাষ্য বেং 
কোং ১খং পৃঃ ৯৫ 

কার্ধ্যকারণয়োরনন্থত্বাৎ স্থলচিদপ্যত্র আধ্যাত্িকাবস্থে! জীবঃ। 

তথা “তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্”, [ শ্বেতাশ্ব ৬৭ ]) “পরাস্ত 

শক্তির্বিববিধৈব শরীয়তে” [ শ্বেতাশ্ব ৬৮1) “অপহতপাপ্যা সত্য কামঃ” 
[ ছাঃ উঃ ৮1১1৬ ] ইত্যাগ্তবিরোধশ্চ | 

“তত্বমসি” ইত্যত্রোদেশ্ঠোপাঁদেয়-বিভাঁগঃ কথমিতি চে; নাত্র 

কিঞ্ছিদ্দিশ্য কিমপি বিধীয়াতে ;) "এতাদাত্ম্যমিদং সর্ববম্” [ছাঃ উঃ 

৬৮।৭ ] ইত্যনেনৈব গ্রাপ্তত্বাৎ। অপ্রাপ্তে হি শান্ত্রমর্থবৎ। প্ইদং 
সর্ববম্”গ ইতি সজীবং জগনর্দিশ্য--“এতাদাত্যম্” ইতি তস্যৈব 
আত্মেতি তত্র প্রতিপাদিতমূ। তত্র হেতুরুতক্তঃ--“সম্মলাঃ সৌম্যেমাঃ 
নর্বাঃ প্রাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ৮ [ছাঃ উঃ ৬৮৪] ইতি। 



১৩৬ পরমাত্ম-সন্দভীঁয় 

“সর্ববং খন্রিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্তঃ৮ [ ছাঃ উঃ ৩।১৪।১ ) ইতিবৎ। 
তথ! শ্রুত্যন্তরাণি চ ব্রহ্গণস্তদ্যতিরিক্তস্থ চিদচিদ্বস্তনশ্চ শরীরাত্বভাবমেব 

তাদাত্্যং বদস্তি,_“অন্তঃ প্রবিষ্ঃ শাস্ত। জনানাং সর্বামা” “যঃ 

পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” [বৃঃ আঃ ৩১১২০ ] ইত্যাদিকং “য আত্মনি 

তিষ্ঠন্” [ বৃঃ আঃ ৫1৭২২ ] ইত্যা্দিকঞ্চারভ্য ঘ্যস্ত মৃত্যুঃ শরীরং। 
যং যৃত্যুর্ন বেদ। এষ দর্বসূতাস্তরাক্মাপহতপাপ্যা। দিব্যে। দেব একো! 
নারায়ণ+” [ হৃবালোপনিষদি ৭] “তৎ নষ্ট তদেবানুপ্রাবিশৎ ! তদনু- 

প্রবিশ্ব সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ” [তৈঃ আর ৬২] ইত্যাদীনি” [ শ্রীভাষ্য 
বেং কোঃ ১খং ৯৬ পৃঃ] 

অতএব “আত্মেতি ভূপগচ্ছস্তি গ্রাহয়স্তি ৮৮” [ব্রহ্ম সুঃ 81১1৩] 
ইতি সুত্রকারঃ। “আত্মেত্যেব তু গৃহ্থীয়াৎ” ইতি চ বাক্যকারঃ। 

অন্রীপি “অনেন জীবেনাত্নীনুপ্রবিশ্যা নামরপে ব্যাকরবাণি” 

[ ছাঃ উঃ ৬৩২ ] ইতি ব্রজ্মাত্বকজীবানুপ্রবেশেনৈব সর্ব্বেষাং বস্তুত্বং 
শব্দবাচ্যত্বঞ্চ গ্রতিপাদিতয্ । “তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ৮”[ তৈঃ আর 

৬২] ইত্যনেনৈকার্থ্যাজ্জীবস্যাপি ব্রঙ্গা ত্মকত্বং ব্রহ্গানুপ্রবেশাদেবেত্যব- 
গম্যতে। 

তম্মাদ্ন্ব্যতিরি্তস্য কৃত্ন্নস্ত তৎশরীরত্বেনৈব বস্তৃত্বাৎ তন্ত প্রতি- 
পাদকোহপি শব্বস্তৎপর্যযস্তমেব স্বার্থমভিদধাতি। অতঃ সর্বশব্ানাং 

লোকব্যুৎপত্যবগত তৎপদার্থবিশিষটব্রক্মাভিধায়িত্বং সিদ্ধমিতি “এতদা- 
আ্মিদং সর্ববম্” ইতি প্রতিজ্ঞার্থস্ত “তত্ব্মসি” ইতি সামানাধিকরণ্যেন 
বিশেষ উপসংহারঃ [ শ্রীভাষ্য বেং কোং ১খং পৃঃ ৯৬ ]1 

মধ্যমপুরুষস্ত যুত্মচ্ছব্দযোগেন স্যাদেবেতি । 

অথ সপ্ত পঞ্চাশতমবাক্যব্যাখ্যান্তে--“পুর্ববং মায়ান্থষ্টে ইত্যুক্ত চক 
ইত্যত্র স্থপ্থিপ্রকরণে এবং বিবেচনীয়মৃ। 

১।. পরমাত্মসন্দর্ভগতাঙ্কং সুচয়তি। 

* সপ্তপক্ষাশতমবাক্যব্যাধ্যান্তে *পূর্বং মায়া হুষ্টে ইত্যুক্তম্” ইতি পাঠো দৃশ্ততে। 



সর্ববসম্বাদিনী ১৩৭ 

তত্র বিবর্তবাদিনো বদস্তি--স্থুলসুক্মমাখ্যমিদং জগদবিদ্/ণাকল্পিতমেব | 
যতোঁইনাদিসিদ্ধেনাবিগ্ভাদিপর্ধযায়েণাজ্জীনেন জীবস্কয 

বিষয়ীভূতং ব্রহ্ম জগন্রপেণ বিবর্ততে । শুক্তিরজত- 
রূপেণ বিবর্তশ্চাবিরুতস্তৈব সতোহবিগ্ঠায়া রূপান্তরাপত্তিঃ। অয 
পধ্যা়মঙ্জানঞ্চ মিথ্যাজ্বানমিতি। 

অত্রান্ঠে মন্যনস্তে-ন তাবন্তরপান্তর'পন্তিঃ স্বতস্তদভাবাৎ ; কিন্ত 

তদেবমিতি ম্মরণমেব। তছুক্তম--“কোহয়মধ্যাসো নাম ? উচ্যতে-- 

স্থৃতিরূপঃ পরান্র পুর্ববদৃষ্টীবভাসঃ” [ শাঙ্করভাষ্য উপক্রমণিকায়াম্ ] 
ইতি । 

ততঃ স্মধ্যমাণস্ত দৃশ্যমানাভিন্নত্বেন জগতে! ব্রন্মোপাদানত্বং তদনন্যত্বং 

বা ঘটমানং ম্যাৎ্। কিমন্যদ্বা? ব্রহ্মণ্যজ্ঞীনং ন জন্তবতীতি পুর্বব- 
মেবোক্তম্। তথাচ সতি ততঃ পৃথক্ দ্বৈতং কেন কল্স্যেত? যদ্িচ 
জীবত্বাদিকল্পনানিমিত্তমজ্ঞানং ব্রহ্ষাশ্রয়ং স্ত।ভুদ। দেবদত্তবদজ্ঞানতৎকার্ধ্য- 
ছঃখাদিভিব্র দৈব'পীভ্যেতৈবেতি নাপহতপাপ্তং তস্য স্তাৎ। 

কিঞ্চাজ্ঞানং নামান্যথাজ্ঞানম্ ; তচ্চ সবিশেষাদেব জ্ঞানাস্তরাদনস্তরং 

স্বয়মপি সবিশেষং জায়তে । শুক্রত্বাদিবিশেষে হি বুদ্ধাবধ্যারূটে রজত- 

ভানাত। 

সবিশেষঞ্চ জ্ঞানং ন কদাপি শুদ্ধং ব্রক্গ ব্ষয়ীকরোতীতি সম্প্রতি- 
পন্নমমূ। তহি কথমজ্ঞানেন তথ্িবর্ততাম ? সর্পগন্ধ ইব কেতকীগন্ধ 
ইত্যাদাবপি কেনচিদৌগ্র্যশৈত্যাদিবৈশিষ্ট্যেনৈব সাম্যং মন্তব্যমূ। _ 

কিঞ্চ তদন্যথাঁজ্ঞানমন্যস্ সন্ভাঁবেইসন্ভাঁবে বা? জস্ভাবে স্বতং সিদ্ধ- 

মেব দ্ৈতং ; কিং কক্পনাস্তরেণ ? অসদ্ভাবে দগ্নি খপুষ্পন্দ্রমাঁপত্তিঃ স্তাু। 
অথাজ্ঞানং জগচ্চ পরম্পরয়ানাদিসিদ্ধমূ। তেন পুর্ববপুর্ববজগডুত্" 

রো'তরাজ্ঞানন্ত কারণং ভবিষ্যতি। সংস্কারজন্যে ভ্রমঃ পুর্ববপ্রতীতিমাত্র- 
মপেক্ষতে ;) প্রতীতে৷ সত্যাং ভ্রমব্যতিরে কাঁদর্শনাৎ । 

তদমৎ)--অজ্ঞানেন জগৎ জগতাজ্ঞানমিতি পরস্পরাশ্রয়াদি- 

প্রসঙ্গাৎ। নৈবম্ অনাদিত্বাদ যুজ্যতে দোঁষ ইতি চে ন, বক্ষ্য মাণাদ্ধ- 
১৮ : 

বিবর্তবাদখগ্ডনম্। 



১৪৮ পরমাত-সন্দর্ভীয় 

পরম্পরাদোধাৎ। যথাদ্বৈতশারীরককৃতৈব কেবলাধিষ্ঠাত্রী শ্বরমতং % 
দুষয়তোক্তম্-_ | 

বর্তমানকাধ্যবদতীতেষপি কীর্য্যেঘিতরেতরাশ্রয়দৌধা বিশেষাঁদন্ধ- 

পরম্পরান্যায়াপত্তেরিতিণ" । 
ন তু কচিতথা দৃশ্যতে। স্বতঃ সিদ্বস্তৈব রজতস্তাগ্াত্র তানপ্রসিদ্ধেঃ 

তথাচান্থানুমীয়তে | বিমতা জগৎপরম্পর! ন ভ্রমসিদ্ধা । অনাদিত এব 

পর্ববপুর্ববন্রমাবভামিততন্মীত্রারোপেণৈব তথাঙ্গীকর্তং শক্যত্বেন প্রসিদ্ধ- 

ভ্রম্সিদ্ধগুক্তিরজতবৈলক্ষণ্যাৎ । 
যন্সৈবং তন্ৈবং যথ] রভ্জ সর্পাদয়ঃ। ততে] বিপক্ষানুমিতাবুপাধি- 

রেব পর্যযবসিতঃ। কিঞ্চ জগদিদং কুত্রাপি স্বতঃ পিদ্ধস্তৈৰ জগদস্তরস্ত।- 
রোপেণ ব্রহ্মণি স্ফ.রিতং ভ্রগজন্বত্বাৎ। যদেবং তদেবং যথা শুক্তৌ রজত- 
মিতি তুষ্যতুন্যায়েণ তথাঙ্গীকারেহপি জগদন্তরে সত্যত্বেন সাধিতে তৎ- 

সহ্প্রতিপন্িভপা'দদমেব পতাত্বেন সাঁধিতভ্তবতি | 

. কিঞ্চ স্বপ্লানুভববদ্রেজ-হানুভবস্তাপুয ত্র কাঁলেইপ্যনুবর্তমানত্তেনী ব্যভি- 

চারিত্বদদ্বৈত প্রতিপতিস্ত কদাচিদপি ন স্যাদেব। গীতশঙ্খাদে তু কাঁচ- 
কামলাঁদিদোধা ন ভ্রমকল্পিতা ইতি তেষাঞপি সম্মতমূ।১ তদেবং 
জাগ্রৎস্থস্থর্বথেশ্বরকৃতত্বেন ন জীবীজ্ঞানগাত্রকল্লিতা তদ্বৎ স্বপ্রদৃষ্টিরপি 
ভবেদিতীশ্বরবাদিনামন্ুমানম্। 

“সন্ধে স্ৃপ্িরাহ হি” [ব্রহ্ম সৃই ৩২১] ইতি “নিশ্মাতারং চৈকে 
পুত্রাদয়*চ” [ ত্রন্ধ সুঃ ৬২২ ] ইতিন্যায়াভ্যাং জাগরবৎ পারমেশ্বর- 
্ষ্টিত্বাৎ । তন্ত্র দেশকালনিমিত্তাদানাং কচিদসম্ভবেহপি “মায়ামাত্রং তু 
কাত স্র্যেনানভিব্ক্তত্বরূপত্বাৎ” [ ব্রন্গ সু ৩২৩ ] ইতিন্যায়েন হুূর্ঘটন- 

* গলোবস্থষ্টিশ্চ পরমেশ্বরাধিঠিতেনাপরেণ কেনচিদীশ্বরেণ ক্রিয়তে ইতি শ্রুতিস্থত্যোরুপ- 

লভাতে ।--৩/৩/১৬ ব্রহ্মুত্রশাঙ্করভাষ্যে । 

1 শরীরসনবন্ধ্ত ধর্্মাধর্মময়োস্তৎকুতস্য চেতরেতরা শ্রত্বপ্রসঙ্গাদন্ধপরস্পরৈবৈষ! অনাদিত্ব- 
কল্পনা ।--১।১। ব্রহ্ষসথত্রশাঙ্করভাবযম্।-_-"যথ! অন্ধেন নীরমান1 অন্ধাঃ পতস্তি তদ্বৎ। 

৯। দৃশ্ঠতে দৃষ্টান্তোহয়ং শ্রীভাষ্যে জিজ্ঞাসাধিকরণে। 



সর্ববসন্থাদিনী -- ১৩৯ 

ঘটনাকর-মায়৷ নাম পরমাত্মশক্তিবিলাসত্বাৎ | “সুচকশ্চ হি শ্রুতেরাঁচ- 

কতে চ তদিদঃ” [হর্ষ সঃ ৩1২৪] ইতিগ্টায়েন ভাবিসভযাধগুচকতে 
কচিদোষধিমন্ত্রাদিপ্রাপ্তিদর্শনেন সুচকসত্যত্বে চ সিদ্ধে সত্যতা প্রত্যয়- 
না। “পুরুষং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি স চৈনৈং হস্তি” ইতি সাক্ষাৎ স্বপ্রদৃষ- 
কর্তৃকহুননশ্রবণাচ্চ | 

“পরাভিধানাত্ত, তিরোহিতং ততো! হস্ত বন্বিপর্ধ্যয়” [্রক্ সূঃ 
৩২৫ ] ইতিন্যায়েন তত্র জীবস্তাসামর্থযাদত এব কর্তৃশ্রুতের্ভীক্ত ত্বাৎ 
্বপ্রস্থগ্রিরপি জাগরবগু পাঁরমেশ্বরী সত্য! চেতি চ তেষাং শ্োতমতমূ। 
শ্রীরামান্ুজচরণাশ্চৈবমাহুঃ--ণম্বপ্রে চ. প্রাণিনাং পুণ্যপাপানুগুণং 

ভগবতৈব তত্তৎপুরুষমাত্রানুভাব্যাঃ ততৎকালাবসানাঃ তথাতৃতাশ্চার্থাঃ 

স্যজ্যন্তে । তথাচ স্বপ্রবিষয় শ্রুতি £-- 

“ন তত্র রথ! ন রথযোগ। ন পম্থানে! ভনম্তি। অথ রথান্থযোগান্ 

পথঃ স্থজতে” [ বুঃ আঃ ৬৩।১০ ] ইত্যারভ্য “স হি কর্তা” [বৃঃ আঃ 
৬৩1১০ ] ইত্যন্তাঁ। যগ্ধপি নমকলেতরপুরুষানুভাব্যতয়। তদানীং ন 
ভবস্তি। তথাপি তত্তৎপুরুষমাত্রানুভাব্যতয়! তথাবিধানর্ঘান্ ঈশ্বরঃ 
শ্জতি। সহি কর্তা। তম্ত সত্যসন্কল্সস্তাম্চর্যশক্তেস্তাদৃশং কর্তৃত্বং 
সম্ভবতীত্যর্থঃ । 

“য এষ স্বণ্ডেষু জাগর্তি কামং কাঁমং পুরুষে নিশ্মিমাণঃ। 
ওদেব গুক্রং তদ্ধন্ধ তদেবাস্ৃতমুচ্যতে। 

তম্মিল্লে কাঁঃ শ্রিতাঃ সর্বেব তছু নাঁত্যেতি কশ্চন ॥৮ 
[ কঠ উঃ ২৫৮] 

ইতি চ। সৃপ্রকারোহাঁপ “মায়ামাত্রস্ত কাঁৎ স্ন্েন” [ব্রহ্ম পুঃ ৩।২।৩] 
ইত্যাদিন। জীবস্য কাৎ্ক্স্যেনাভিব্যক্তত্বরূপত্বাদীশ্বরস্যৈব সত্যগক্কল্পশত্তি- 
বিলাসমাত্রমিদং স্বাপ্লিকবস্ত জ্ঞাতমিতি ব্যাচঞ্টে। “তন্মিনি লোকাঃ” 
ইত্যাদিশ্রতেঃ॥ অপরকালাদিষু শয়ানস্ত স্বপ্নদৃশঃ স্বদেহছেনৈব দেশান্তর- 
গমনরাজ্যাভিষেকশিরশ্ছেদাদয়শ্চ পুণ্যপাপফলভূতাঁঃ শয়ানদেহসরূপ- 
ধস্থানং দেহাস্তরনৃষ্ট্যোপপপ্ন্তে” [শ্রীভাঃ বেং কোং ১ খং 



১৪০ রমাত্ব-সন্দভাঁয় 

৮৪-৮৫ পৃঃ] ইতি। যুক্তা চ পরমাত্মন এব স্বপ্রস্থস্তিঃ । জাগ্রৎ- 
স্বপ্নাদিভেদাখিলস্তৈব প্রপঞ্চস্য জন্মাদিকর্তৃত্বেনৌংসর্গিকপিদ্ধেঃ | যেষাং 
বা মতে স্বসঙ্কল্পমাত্রমুর্ঠয়ঃ ন্বপ্রপদার্ধাস্তন্মতাভ্যুপগমবাদেনাপি সুত্রকৃতা 
“বৈধন্্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিব” [ত্রন্গ সৃঃ ২২২৮] ইত্যনেন জাগ্রৎ- 
পদার্থ ন দৃষ্টান্তসাধ্যান্যথাঁভাবা ইতি ব্যাখ্যাতম্। এবং “নৈকম্সিন্ন- 
সম্তবাৎ” [ব্রহ্ম সৃঃ ২1২৩১] ইত্যনেন জগতোঁহপি যুগপৎ সত্বা- 
সম্তাভ্যামনির্ব্চনীয়ত্ব্ নিরদ্ধমূ। কিঞ্চ যদি সর্বমেব দ্বৈতজ্াতং 

জীবাজ্ঞানকল্পিতং স্যাৎ জীবস্বরূপঞ্চ ন ব্রচ্ষণোহন্যৎ, ততো! বস্তুতঃ 
সর্ববজ্ঞাগ্চভিমানী কশ্চিদীশ্বরে! নাঁমান্যে। নাস্তি। কিন্তু স্থাণো পুরুষবৎ 

স্বস্বরূপ এবেশ্বরঃ কল্্যতে ; স্বাথিকরাজবদা । তর্হি' স্থাণুপুরুষাদি- 
বদীশ্বরাভিমানিনস্তদানীমপ্যভাবাৎ। তদা তম্য জীবাগোচরত্বেন পুরুষা- 
জ্ঞানকল্পযমানতবস্তাপ্যদর্শনাদনুমানসিদ্বত্বাৎ সম্প্রতিপত্তেঃ শাস্ত্িকগম্যত্বা- 

ভ্যুপগমাচ্চ, যানি “জন্মাগ্তস্ত যতঃ” [ব্রহ্ম সূঃ ১১২] ইত্যাদদীনি 
সুত্রাণি, যানি চ তদ্ধিষয়বাক্যানি তানি প্রলাপরপাণ্যেব সাঃ । 

তত্র ত্র সর্ববজ্ঞত্বসর্ববশক্তিত্বে বিনা জীবপ্রধানয়োরবিবচিত্রত্রষটস্বাদিকং 
ন সম্ভবতীতি দর্শিত। যুক্তয়শস্চোপহস্তেরন্। 

তথা যদি জীবাজ্ঞানেনৈব ভেদোৎপত্তিঃ স্তাত্তদা “ইতরব্যপদেশা- 
দ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রপক্তিঃ” [ব্রহ্ম সুঃ ২১২১] ইতি জীবকর্তৃকস্যফ্ 
দোষারোপোহ্পি ন ঘটতে । 

তত্র “অধিকন্ত ভেদনির্দেশাৎ” [ ব্রহ্ম সৃূঃ ২১২২ ] ইতি সিদ্ধান্ত- 
ৃত্রমপ্যপার্থমেব স্তাৎ_-“সংজ্ঞামূর্তিক গিস্ত ত্রিৰৃৎকুর্বত উপদেশাৎ” 
[ব্রহ্মা সুং ২৪1১৭] ইত্যেষ ন্যায়স্ত জীবাকর্তৃকত্বং স্থাপয়তি। 
তথা তম্মত এব জগঘ্াচিত্বাৎ” [ত্রক্ষ সুঃ ১81১১] ইত্যা- 

দয়শ্চ | 
“এষ সর্ববেশ্বর এষ সেতুর্ব্ধারণ এধাঁং লোকানাং সন্ভেদায়” [ বৃঃ 

আঁঃ-উঃ 818২২ ] ইতি । 
“ঈশারঃ সর্ববভূতানাং হদ্দেশেইজ্জন তিষ্ঠতি” [ গীতা ১৮1৬৭ ] 



সর্বধসন্থার্দিনী ১৪১ 

ইত্যাদিযু তু জীবাজ্ঞানগ্রবর্তকত্বেন প্রপিদ্ধো যজ্ঞেশ্বরস্তস্ত জীবাজ্ঞাঁন- 
কল্পিতত্বমযুক্তমেব । কিঞ্চ ভেদমাত্রস্ত স্বাজ্ঞানকল্পিতত্বেন শাস্ত্র- 

স্তাপি তথাত্বে মতি ব্বগ্রজন্বপ্নতাদিব তম্মাৎ যথার্থজ্ঞানোৎপত্তের- 
সম্ভাবনয়। ন তত্র কশ্চিৎ প্রবর্তেত ততঃ স্বপ্রপ্রলাপবিশ্বাসাৎ স্বোৎ- 
প্রেক্ষিত-তর্কবিশ্বা এব বরমিতি বেদোচ্ছেদগ্রসগগঃ, তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদ- 
নির্মোক্ষপ্রসঙ্গশ্চ ইত্যলমিতিবিস্তরেণ। 

তদেবং ন বিকর্তাবকশ ইতি পরিণাঁম এব শিষ্যতে | তন্ত চ লক্ষণং 

(তত্বতোইন্যথাঁভবঃ পরিণাঁমঃ॥ ইতি 4উপসংহার- 
দর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি” [ ব্রহ্ম সুঃ ২1১২৪ ] 

ইতি “দেবাঁদিবদপি লোকে” [ব্রন্গ সূঃ ২১২৫] ইত্যাদিষু সুত্রেষু তন্মত- 
ব্যাখানেহপি স এব হি দৃশ্ঠতে । পুনশ্চ তদনস্তরমেব “কৃৎন্নপ্রসক্তি- 
নিরবয়বত্বশব্দকোপো। বা” [ব্রহ্ম সূঃ ২১২৬] ইত্যনেন স্থুলাবর্ত- 
মেব পরিণামং চালয়িত্বা “শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ” | ব্রহ্ম সুঃ ২১1২৭ ] 
ইত্যনেন স্থাপয়তি । “ভগবাঁনিতি” চ দৃশ্যতে | 

তত্র পূর্ববস্থার্ঘঃ--“নিফলং শিক্ক্রিয়ং শান্তম্” [ শ্বেতাশ্ব ৬১২ ] 

ইত্যাদিষু *ব্রহ্মণে! নিরবয় বত্তেন প্রসিদ্বত্বাদেকদেশাসম্তভবে সতি কৃৎক্সসৈ)ব 
পরিণামে প্রদক্তে মুলোচ্ছেদঃ প্রসঙ্যেত” | দ্রক্টব্যতোপদেশানর্থক্যঞ্চ | 

অজত্বাদিশব্দকোপশ্চ। সাবয়বত্ধবে চ মন্যমানে নিরবয়বত্বশব্দা ব্যাকু- 
প্যেয়ুঃ । অনিত্যত্তপ্রসঙ্গশ্চেতি ॥ অথোত্তরস্তার্থঃ। তুশব্েন পূর্ববপক্ষং 
পরিহরতি। ন খন্বন্মৎপক্ষে কশ্চিদ্দোষঃ । শ্রঃ/তসিদ্ধান্তিনে। হি বয়ং। 

শ্রাতিশ্চ স্বশব্দৈরেব যছুচ্যতে তদেব মুলত্বেন বহুতি নতু তর্কেণ যু 
সেৎস্যতি।* অপৌরুষেয়ত্বেন স্বতঃ প্রামাণ্যাৎ পরমাঁলৌকিকবস্ত- 
প্রতিপাদনপরত্বাচ্চ। তথাঁচ পৌরাণিকাঃ পঠস্তি--. . 

“অচিস্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। 
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিস্ত্যস্ত লক্ষণম্» ইতি ॥ 

পরিণামবাদঃ। 

* পনিফলম্ ইত্যারত্য “নাস্তাশ্মৎপক্ষে কশ্চিদ্দোষঃ* ইতি পর্য্স্তানি বাঁক্যানি ২১/২৬-২৭ 
অন্বস্থে শাঙকরতাষে। দ্রষ্টব্যামি | 



১৪২ পরমাতু-সন্দভাঁয় 

শ্রুতিশ্চ--“পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়স্তৃস্তল্মাৎ পরাউ, পশ্যতি” 
[ কঠ উঃ ৪81১] ইতি । 

“ন চক্ষুর্ন শ্রোত্রং ন তর্কো। ন স্মৃতির্ন বেদে! হোবৈনং বেদয়তি” ইতি 
“উপনিষদং পুরুষং” [ বু আঁঃ উঃ ৩৯২৬ ] ইতি চ। ইদস্তত্বসন্দর্ডে চ 
বিস্তারিতমস্তি। তম্মান্নিরবয়বত্েইপি ন কৃৎস্সপ্রসক্তিঃ। যখৈব হি 
ব্রহ্গণে৷ জগছুৎপত্তিঃ শ্রুয়তে তথা বিকারব্যতিরেকেণাপি ব্রহ্মণোহবস্থানং 

শ্রায়তে । 

“অজায়মানে। বুধ] বিজগীয়তে” ইত্যাদে দৃশ্যতে চ। 
মন্্রার্থবাদেতিহাসপুরীণেষু দেবাদিভ্যোহপ্যবিকৃতেভ্য এবৈশ্বর্ধ্য- 

যোগবিশেমাৎ বহুনি নানাসংস্থানানি শরীরাঁণি প্রাসাদাদীনি রথাদীনি চ 

জায়ন্ত ইতি চ। ন চান্যছ্পাদানানি তানি মন্তব্যানি। দৃষ্টং সন্িহিতং 
পরিত্যজ্যাদৃষ্টাপন্নিহিতকল্পনাগৌরবাপত্তেঃ। 

অতএবোক্তম্ । “দেবাদিবদপি লোকে” [ ব্রহ্ম সুঃ ২১২৫ ] ইতি । 

শরীরমেব হাচেতনং দেবাদীনাঁং শরীরাদিবিভূত্যদেরুপাঁদানমিতি শঙ্কর- 

শারীরকভাম্যে লিখিতমৃ, অতএব তানি মায়িকানীতি চ ন মন্তব্যানি। 

তৈঃ স্বস্যৈব বিহাঁরায় ক্রিয়মাণত্বাচ্চ । মায়িনাং হি ন্বমায়ারচিতানি 
মিথ্যৈব স্ফররন্তীতি তন্যৈ তৎস্থগ্টিরযুক্তাস্তাৎ 

শঙ্করশীরীরকেছপি “আত্মনি চৈবম্” [শ্রহ্গ সুঃ ২১২৮] ইতাত্র 
সূত্রে দেবাদিষু মায়াব্যাদিষু ইাত মায়াব্যাদভে্যা দেবাদয়ঃ পৃথক্ পঠিতাস্ত- 
ম্মাদ্দেবাদিবদচিন্ত্যশক্ত 1 বিকাররহিতস্যৈব পরিণাম । 

প্রসিদ্ধি্চ লোকশান্ত্রয়োঃ চিন্তামণিঃ স্বয়মবিকৃত এব নাঁনাদ্রব্যাণি 

গ্রসূতে ইতি । 
নন্মিথং. কেনচিদ্রপেণ পরিণমেৎ কেনচিদ্দবতিষ্ঠেতেতি রূপভেদ- 

কল্পনাৎ সাবয়বমেব প্রসজ্যতে ( পুঃ পঃ ]। তত্রাপ্যাহ--ভবত্বিদমপি 

যতঃ 2শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ” [ ব্রহ্ম সুঃ ২১২৭ ] ইতি নিরবয়বত্ব- 
সাবয়বন্তয়োর্ববিরুদ্ধয়ৌরপি ধর্ময়োঃ আ্য়সাণত্বাৎ । তখৈবমপ্যচিন্ত্যঃ 
স্বভাবন্তম্মিন বর্তত এবেতি। যথা “নিকলং নিজ্ক্রিয়ং শাম্তম্” ইত্যাদি 
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“তদেতদ্ ব্রহ্ম চতৃষ্পাদফ্টাদখফলং ঘোঁড়শকলম্” | ছাঁঃ উ? ১৩১৮২ ] 
ইত্যাদি চ। ইথমেব চাগ্রে 'বিকরণত্বান্নেতি চেৎ ৩ ছুক্তম” [ ব্রহ্ম 

সু; ২১৩১] ইত্যত্র সুত্রকাঁরস্তছুক্তমিত্যনেন 4ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ 
বিদ্যতে” [ শ্বেতাশ্ব ৬৮ ] ইত্যাদিগ্রমাণকং করণরাহিত)ং স্বাঁভাঁবিক- 

জ্ঞানাদিকঞ্চ ব্যক্তবান্। এবমেব পৈঙ্গীশ্রুতিরপুযুদাহৃতা-_-“যোইহসৌ 

বিরুদ্ধোহবিরুদ্ধঃ» ইত্যাদিক1। পুরাঁণঞ্চ--+এ্যন্মিন্ ব্রহ্মণি সর্ববশক্তি- 
নিলয়ে মানানি নে মানিনাঁম্” ইতি । 

ন চেণ্থং মাবয়বত্বে নানিত্যত্বং মন্তব্যম--তাদৃশবৈলক্ষণ্যাৎ সর্বব- 
কারণত্বাৎ শ্র্গতশব্মমূলাদেব নিত্যত্বাচ্চ। তদুক্তং মাধ্বভাষ্যে | “সন্বন্ধা- 

নুপপত্তেশ্চ” [ব্রহ্ম সং ২২৩৮] ইত্যত্র ।% বিষ্োোস্ত শ্ত্যৈব 
সর্ষের বিরোধাঃ পরিহৃতাঁঃ। এ্ষদাঁতআকে! ভগবাংস্তদাত্মিক] ব্যক্তিঃ 

ইত্যাদি “বুদ্ধিমতাং ভগবতো৷ লক্ষয়ামহে” ইত্যাদি, “সদ্দেহঃ স্তুগন্ধশ্চ” 
ইত্যাদিকয়!। 

তম্মাদচিন্ত্যয়া শক্ত্যা নিরববং সাবয়% ব্রহ্ম তয়ৈন পরিণামগানমপি 
নির্ববকারমেব তিষ্ঠতীতি শ্রৌতমিদ্ধান্তঃ | 

তম্মাৎ “তত্বতো হন্যথাভাবঃ পরিণাম” ইত্যেব লক্ষণং ন তু তত্ব- 
স্তেতি। দৃশ্ঠতে চাপি মণিমন্ত্রমহোষধিপ্রভৃতীনাং তর্কালভ্যং শাস্ত্রৈক- 
গম্যমচিন্ত্যশক্তিত্বম ৷ তন্মাক্নাসভ্ভাবনীয়মপি । তথাচ সর্রেধামেবা- 

চিন্ত্যশক্তিকজগদস্তনাং মূলকারণম্য তন্তাবিচিন্ত্যশক্তিত্বে স্থতরামেব 
লব্ষে শ্রুতিদৃষ্টষুগপদ্ধিকাঁরাবিকারাদীনাং সাধনায় তাদৃশশক্তিহীনানাং 
শুজ্ঞঠাদীনামিব বিবর্তঃ সমাশ্রয়িতুমযুক্ত এব। তথোক্তং শঙ্করশারীর- 
কেহপি “পত্যুর নামঞ্জ স্াৎ ইত্যধি করণে “আঁগমবলেন ব্রল্মবাদী কারণাদি- 
স্বরূপং নিরূপয়তি। “নাবশ্ঠন্তস্য যথাদৃষ্টং সর্ববমতু।পগন্তব্যম্” | ব্রহ্ম সূঃ 
২1২৩৮ ] ইতি। সর্বতো হপ্যাশ্চ্ধ্যশক্তিত্বং তস্য তদনন্তরসূত্রে “আত্মনি 
চৈবং বিচিত্রাণ্চ” | বরহ্াসূত্র ২৯২৮ | ইত্যত্র শমধ্বাচাৈরুদাহতম্_-. 

রঃ উদ্ধ, তোহ্মংশঃ পন বস্বমসর্বজ্ঞতা বা” [ব্রহ্ষনত্র ২২৪১] ইত্যগ্ত াধ্বভান্তে 

উপলত্্যতে ন তৃ “সন্বন্ধাহুপপত্তেশ্চ [ ত্রন্মহুত্র ২২৩৮ ] ইতি হুত্রতাঘ্তে । 



১৪৪ পরমাত্ম-সপ্দ্ভীয় 

“বিচিত্রশভিঃ পুরুষঃ পুরাঁণো 

ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশাহ স্থ্যঃ। 

একে বশী সর্ভূতান্তরাত্স। 

সর্ববান দেবানেক এবানুবিষ্টঃ॥৮ ইতি 

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদীতি ৷ ততশ্চ সুত্রকারেণাপি শাস্ত্রেকগম্যত্বমেবাঙ্গী- 
কুর্ববত। শুক্তিরজতবৎ পুরুষদৃষ্ট্যবগম্যত্বং নিরাকৃত্য প্রকরণপিদ্ধঃ পরিণাম 
এব দৃট়ীকৃতঃ ৷ 

দৃশ্যতে চ “যথোর্ণনাভিঃ স্থজতে” | মুণ্ডক উঃ ১1১৭] ইত্যাদিষু 
বহুষেব পরিণামপ্রক্রিয়ৈব। 

“ইন্দ্র মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে” [বুং আঃ উঃ ২৫1১৯] ইত্যত্রাপি 
মায়াশব্দস্ত শক্ভিমাত্রবাচ্যত্বান্ন দোষঃ । 

ন চ পরিণামপ্রতিপাদনে ফলং নাস্তীতি বাচ্যম্। পরমাত্মনস্তাদ্বশ- 

মহিমজ্ঞানোথভভক্ত্য। এব পরমপুরুষার্থতাসম্প্রতিপত্েঃ। . 
. প্যং বৈ দেব! নমন্তি মুমুক্ষবে! ব্রহ্ম বাঁদিনশ্চ [ নৃগিংহ পৃঃ ভাঃ ২৪ ] 

ইত্যাদৌ | 
তম্মাৎ পরমাত্মপরিণাম এব শাস্ত্রসিদ্ধাস্ত ইতি। তর্দেতৎ 

ংক্ষেপেণ দর্শিতং তত্রেত্যাদিনা । অভ্র পরিণামবাদে সোপপত্তিক। চ 

শ্রতিরবলোক্যতে-- 

“বাচারস্তণং বিকাঁরে। নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ |» 

[ ছাঃ উঃ ৬।১৩ ] ইতি । 
অয়মর্থঃ--বাঁচয়। বাচা! আরম্তণমারস্তে। যস্ত তৎ। বাচয়! আরভ্যতে 

যত্তদিতি বা। যৎুকিঞ্চিদাগারস্তণন্বাচ্যম তৎ সর্বমেব দণগ্ডাদীনামপ্যন্ডন্র 
সিদ্বত্বাৎ।. 

ণবকারে। নামধেয়ং বিকার এব নামৈব নামধেয়ং স্বার্থে ধেয়ট,। 
স চ ঘটাদির্বর্বিকারে। স্ৃত্িকৈব। মৃত্তিকাদিকমেব দগ্ডাদিন1! নিমিতে- 
নাধিভূ'তাকারবিশেষং ঘটাদিব্যবহারমাপ্গত ইতি। ততো ন পৃথ- 
গিত্যর্থঃ | ইত্যেব সত্যমিতি। নতু শুক্তিরজতাদিবদিবর্তঃ। নতুবা 



গুক্তেঃ সকাঁশাৎ স্তোহন্ত্র সিদ্ধং রজতমিব ভিন্নমিত্যর্থঃ | বাক্যান্তো- 

পিষ্টন্যেতিশবস্য সমুদায়া্য়িত্বাৎ) কথমসতঃ সজ্জায়েতেত্যাদিব। 
অত্রাপি শ্রুত্যেবেতরমতাক্ষেপঃ । তদেবম্ “ইতি” শব্দস্তাঁপি সার্থকত। ) 
ন তু স্বৃভিকৈব তু সত্যমিতি ব্যাখ্যানং, ন হ্াত্র বিকারত্বে কারণাভিন্নাত্বে চ 
বিধেয়ে বাক্যভেদঃ। 

প্রথমস্তানুবাদেন দ্বিতীয়স্য বিধানাঁৎ ততশ্চানুবাদেনাপি সিদ্ধবিধেয়ত্া- 

বধারণাছ্ভয়ত্র মুখ্যেব প্রতিপতিরিতি । অত্র স্বত্তিকাঁশব্দেনেদং লভ্যতে-- 
যথা সর্বতোইপি কার্যকাঁরণপরম্পরাতোহ্বাক্ চেতনসর্ববোপলভ্য- 

মানত্বস্ত মৃগ্ময়স্ত তদ্িকারত্বমেব প্রত্যক্ষীক্রিয়তে--ন তু তঘিবর্তত্বমূ ; 

তথ। তত্প্রাকৃস্ষ্টানাং মৃদাদিবস্তুনামনুমেয়মূ। 

ইথ্থমেবোক্তমেতত্প্রকারকারকমেব সত্যমিতি । 
অত্র বিকারা দিশবস্য সাক্ষাদেবাবস্থিতত্বাদিবর্তে তাঁৎপধ্যব্যাখ্যানং 

কষ্টমেবেত্যপ্যনুসন্ধেয়ম। তদেব সৃক্ষচিদচিত্বস্তরূপশুদ্ধজী বাব্যক্শত্তে- 

রেব তম্ত রারণত্বাদিত্যেতদযুক্তমূ ৷ 
যতঃ «সদেব সোঁম্যেদমগ্র আসীৎ” [ ছাঃ উঃ ৬২১] ইত্যত্রাপি 

ইদম। তত্তচ্ছক্তিমত্্ং স্প$্, প্রাগপ্যস্তিত্বেন নির্দিষ্টং কাঁরণত্বং সাধয়িতৃম্। 
অতো ভগবছুপাদানত্বেহপি সঙ্ঘাতস্তোপাঁদানত্বেন চিদচিতোর্ভগবতশ্চ 

ব্ব্ভাবাসঙ্করঃ | যথা লোকে শুক্রত্বং তু সঙ্ঘাতোপাদানত্বেহপি চিত্রপটস্তয 

ততন্তপ্রদেশে এব শৌক্লাদিসন্বন্ধ ইতি কার্য্যাবস্থায়ামপি ন বর্ণ-সঙ্করঃ | 

তথা চিদচিদ্ভগবৎসঙ্ঘাতোপাদানত্বেন কার্ধযাবস্থায়ামপি ভোক্ত ত্ব- 
ভোগ্যত্বনিয়ন্ত ত্বনিয়ম্যত্বাগ্যসম্করঃ। 

অতঃ ৭সর্ববং খল্ভিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্” [ ছাঃ উঃ ৩১৪1১] ইত্যাদিক- 
মবিরুদ্ধমূ ৷ 

তদেতদেবোক্তম্ সূত্রকারেণ “ভোক্তপত্তেরবিভাগশ্চেখ স্যাল্লোক- 

বৎ” | ব্রহ্ম সুঃ ২1১১৩] ইতি । 
অতঃ কার্ধ্যাবস্থঃ কারণাবস্থশ্চ স্থুলসৃ্ষন চিদচিদ্বস্তশক্তিঃ পরমপুরুষ 

এব--কারণাৎ কার্ধ্যস্তানন্ত্বাৎ। 

১৯ 



১৪৬ পরমাত্ম-সন্দভীঁয় 

অনন্যত্বঞ্চ বাঁচারস্তণমিত্যাদিভিঃ নিদ্ধমূ। তথাহি-একবিজ্ঞানেন 

সর্বববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় দৃষ্টান্তাপেক্ষায়ামুচ্যতে । যথা_«সো্যৈকেন 
স্ৎপিণ্ডেন সর্বৰং স্বগ্নয়ং বিজ্ঞাতং স্তাৎ। বাচারস্তণমিত্যাদি” [ ছাঃ উঃ 
৬১৪ 11 

একস্তৈব সক্কোচাবস্থায়াং কাঁরণত্ব--বিকাশাবস্থায়াং কার্্যত্বমিতি। 
বিকাঁরোহপি স্বত্তিকৈব। ততঃ কারণবিজ্ঞানেন কার্ধ্য-বিজ্ঞানমন্তর্ভাব্যত 
ইত্যেবং পরমকারণে পরগাত্মন্যপি জ্ঞেয়মু। তদেতদারস্তণশব্বলবক- 
মনন্তত্বমেব । 

«“এতদাঁত্যমিৰং পর্ববম্” [ছাঃ উঃ ৬৮৭] ইত্যাদিশব্দা অপি 
বদভ্তি। “ম্বত্যোঃ স মৃত্যুম্” [বুঃ$ আঃ উঃ 818১৯] ইত্যা্িকঞ্চ 

সঙ্গতমেব। তদেবং কারণস্তৈব ধন্মাবিশেষঃ কাধ্যত্বং ন তু পৃথক্ তদস্তি। 
তস্য কারণনৈরপেক্ষ্যেণানবস্থানাদিতি পুনর্দর্শয়তি--“অপাগাদগ্নে- 

রশ্নিত্বন্বাচারস্তণং বিকারে নামধেয়ং ত্রীণি রূপাঁণীত্যেব সত্যযৃ” [ ছাঃ উঃ 
৬1৪1১] ইতি। অত্র রূপত্রয়ং সূক্ষনরূপতেজোবন্ন লক্ষণব্যক্তাৎ স্বতন্ত্র 
মগ্নেরগ্রিত্ব ন নিরূপণীয়মন্তীত্যর্থঃ | ন ত্বসত্যমেবেতি বক্তব্যম্ | সৎকার্ধ্যতা- 
সম্প্রতিপতেঃ সর্ববকারণস্ত পরমাত্মনঃ সর্ববদৈব ব্যতিরেকা সম্তবাঁৎ | 
তম্মাতন্মিন্ বিশ্বস্ স্থুলতয়। সুন্দমতয় বা নিত্যং ভবদ্রেপত্বমন্ত্যেবন্ধ । তথ! 
চ শ্রুতিঃ-__“যন্ভুতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ” ইতি । তথ ““সত্বাচ্চাবরন্” [ ব্রন্ধ 
সূঃ ২১1১৬] ইত্যনন্যত্বন্তায়ন্তোপসূত্রঞ্চ । অতো যদ কারণমন্তি তদ1 
কার্ধ্যমপ্যন্তি। ইথমেব “ভাবে চোপলব্ধেঠ” [ ব্রহ্ম মৃঃ ২১১৫ ] ইতি 
সূত্রাস্তরঞ্চ ব্যাখ্যেয়মূ। 

অন্ত সূত্রস্ত কারণভাঁব এব কার্য্যভাবোপলব্ধিরিতি বিবর্তবাদিনাং 
ব্যাখ্যানে তু স্বত্িকাভাব এব ঘটোঁপলব্ধিবৎ শুক্তিভাঁব এব রজতোপলব্ধে- 
রাবশ্যকত্বং চিন্ত্যম। বণিশ্বীধ্যাদৌ তদভাবেহপি রজতদর্শনাৎ। 

ননু, কারণং বিন! কাঁ্ধ্যং নিরূপয়িতুং ন শক্যম্,--তত্তৃন্ বিন পটে! 
নাম বন্তিব। 

* তগবদ্রূপত্বমিতি পাঠাস্তরম্। 



সর্ববনন্বাদিবী ১৪৭ 

সত্যয্ ; তথাপি আতান-বিতান-বৈশিষ্টন্তোপলভ্যমানত্বাৎ, উপলব্ধ 
চ বৈশিষ্ট্যে স্বাবির্ভ়তেন তেনৈব কেবলেভ্যঃ স্থেভ্যো বিলক্ষণাঃং 
পটতয়াবি9বন্তীতি কারণাৎ কাঁধ্যন্তানন্যত্বং ন চ কারণবস্থমাত্রমিতি 
প্রত্যক্ষীক্রিয়ত এব । 

ইথ্থং প্রত্যক্ষমেবানন্যত্বস্যোপলভ্যমানত্বাৎ “ভাবে চোঁপলব্ধেঃ” 
[ ব্রহ্ম সৃঃ ২১1১৫ ] ইত্যত্র ভাঁবাচ্চোপলব্বেরিতি কেচিৎ পঠস্তি। উপ- 
লম্ভনন্য বিদ্যমানত্বাদিত্যর্থঃ | 

তস্মাৎ কার্ধান্তাপি সত্যত্বং ন তু মিথ্যাত্বমূ। যত, মিথ্যাত্বং তদপি 

আত্মপরমাত্মনোরধ্যস্তত্বমেব। লোকেহপি শুক্তাবধ্যস্তত্বমেব রজতগ্য 

মিথ্যাত্বযুচ্যতে | ম্বতঃ সত্যত্বাৎ খপুষ্পাদেরনধ্যাস্যত্বাচ্চ | 
ননু, তৎ সত্যং নম আত্মেতিকারণম্য সত্যত্বাবধারণাৎ বিকার- 

জাতস্যাসত্যত্বমুক্তম্ । 

ন, অবধারকপদাভাবাঁৎ। প্রত্যুত তস্যৈকদ্য সত্যত্মুত। তহুত্থ্ত 
সর্ববস্তৈব সত্যত্বমূপদিশ্টতে । রজতং ন শুক্ঞাথং কিন্তু তশ্টিনধ্যস্তমেব | 
বিবর্তবাদশ্চ পুর্বমেব পরিহ্ৃতঃ | 

তম্মাদ্বস্তনঃ কারণত্বাবস্থা কাধ্যাবস্থা চ সত্যৈব। তত্র চাঁবস্থা- 

যুগলাত্মবকমপি বস্তেবেতি কারণানন্যত্বং কার্ধাস্য। তদেতদপুযুক্তং 
সুত্রকারেণ “তদনন্যত্বমারস্তণশব্দাদিভ্যঃ” [ ব্রহ্ম সুঃ ২১1১৪ ] ইতি। 

অঞ চ তদনন্যত্বমত্যেবোক্তং ন তু তন্মাত্রলত্যত্বমিতি | 

কার্যন্যসত্যত্বং ন তম্মতং ওদেতৎ সর্বসম্বা্দেন তদন্যত্বপ্রকরণ- 

মারভ্যতে । 

“তত্র শক্তেঃ শক্তিমদব্যতিরেকাঁং” [ যুঃ ৬০ ] ইত্যানিন। বিতম- 
বাক্যাভাসেন। 

অথ টাকাদর্শিতং নার বারন 

দবিষস্টিতমবাক্যাদিকমাভাদয়ম্নাহ__ 

১। পটেভাঃ । ২। তম্তবঃ। 



১৪৮ পরসাত্ম-সন্দ্ীয় 

তত্রানন্যত্থে যুক্তিং বিরুণোতীতি ।% 
অথ চতুরশীতিতমবাক্যব্যনখ্যান্তরমেবং বিবেচনীয়ম্-_ 
তদেবং পরিণামাঞঙ্গীকারেণ বিশ্বস্য সত্যত্বং সাধিতম্। তত্র কার্ধ্য- 

কাঁরণয়োরনন্থত্বং দর্শিতম্। বিবর্তবাঁদনিষেধেনাভেদশ্চ পরিহৃতঃ | 
অত্র কেচিছ্বদন্তি--- 

অত একস্যৈব ন্তনোইবস্থাভেদেন কারণত্বং কার্ধযত্বঞ্চেত্যবস্থাভ্যাং 
ভেদাদ্বস্তন। ত্বতেদাত্তয়োর্ডেনাভেদৌ | এবং সর্ববেষামেব বস্তুনাং ভেদা- 
ভেদাবেব। সর্বত্র হি কারণাত্বন। জাত্যাত্মবনা চাঁভেদঃ। কার্্যাত্মন 

ব্যক্তাত্মনা চ ভেদঃ প্রতীয়তে | যথ।! মব্দয়ং ঘটঃ। যণ্ডো গৌরিতি | 

অত্র যুক্তিবিশেষাশ্চ ভাক্করমতাঁদে দ্রষব্যাঃ | 
অন্যে বদন্তি--ন তাবৎ কাধ্যকারণয়োর্ডেবাভেদৌ,_-যত আকার- 

বিশেষরূপায়। এবাবস্থায়াঃ কাঁধ্যত্বং ন ম্বদঃ। তস্যাঃ পূর্ববসিদ্বত্বাৎ | 

অতএব নাকারবিশেষবিশিষীয়া অপি তস্যাঃ কাধ্যত্বম। ঘটত্বন্ত 

বিশিষ্টায়া এব। তৎকার্্য করত্বতৎ্প্রতীতিতচ্ছব্দপ্রয়োগাণাং তণ্যামেব 
দর্শনা । 

অতো ঘটস্য কাঁধ্যত্বং, কা্ধ্যস্য ঘটত্বং প্রাচুর্যাদেব ব্যপদিশ্াতে । 
তদেবং তদবস্থায়! এব কার্যত্বে সিদ্ধে কারণত্বমপি পরস্যাস্তদবস্থায়। এব 

ভবিষ্যতি। ততশ্চ কাধ্যকারণয়োস্তব্রপাবস্থাদ্য়াশ্রয়স্য* বস্তনশ্চ 

ভিন্নত্বমেব। তয়োরনন্যত্বং তু ঘটাদিলক্ষণবিশিষ্টবস্পেক্ষয়ৈব_-ন তু 
প্রত্যেকবস্ত্রপেক্ষয়া। তথ! পরস্পরং কাধ্যাণামপি ন ভিন্নাভিন্নত্বং 

প্রতীয়তে প্রত্যেকং বৈলক্ষণ্যাৎ। তথ! ব্যক্তিগতভেদে। জাতিগত- 
শ্চাভেদ ইতি নৈবস্ত দ্যাত্বকতা। তরাকারছয়াশ্রয়ং বস্তৃস্তরমন্তীতি 

ত্রিতয়াভ্যপগমেহপি স এব দোঁধঃ,২-অনবস্থাপাতশ্চ,--তম্মান্তেদ এব 

.৬ বিশেষে! জ্ঞাতব্যশ্চেৎ পরমাত্মসন্দর্তে। দষটুব্যঃ। 

১। কর্ধুগ্রীবাদ্ভবন্নবযোগাং । 

২। অবিকৃতমুদ্বিশেবন্ত | 



সর্ববসম্বাদিনী ১৪৯ 

তত্বমন্যাদাঁবভেদনির্দেশস্ত ব্যাখ্যাত এব। অত্র ভেদদিদ্ধান্তে যুক্তি- 
বাহুল্যঞ্চ ন্যায়দর্শনাদৌ দ্রষব্যমৃ। 

অতো ভেদাভেদবাদে। বিশিউবস্তরপেক্ষয়ৈব প্রবর্ততামূ। অভেদবাদশ্চ 
বিশেষানুসন্ধানরাহিত্যেনৈবেতি | 

অপরে তু “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ” [ব্রহ্ম সৃঃ ২১1১১] ভেদেহপ্যভেদদেহপি 
নির্দধ্যাদদোষণত্ততিদর্শনেন ভিন্নতা! চিত্তপ্নিতুমশক্যত্বাদতেদং লাধয়ন্তঃ 

তদ্ধদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বাপ্তেদমপি সাধ- 

য়ন্তোহচিন্ত্যভেদাভেদবাদং স্বীকুর্ববন্তি । তত্র বাদর- 

পৌরাণিকশৈবানাং মতে ভেদাভেদ ভাক্করমতে চ। মায়াবাদিনাং 
তত্র ভেদাঁংশে। ব্যাবহারিক এব প্রাতীতিকো বা। গৌতম-কণাঁদ- 
জৈমিনি-কপিল-পতঞ্জলিমতে তু ভেদ এব। শ্রীরামানুজমধ্বাচার্ধ্যমতে 

চেত্যপি সার্ববত্রিকী প্রলিদ্ধিঃ | স্বমতে ত্বচিন্ত্যাভেদাভেদাবেব অচিস্ত্যশত্তি- 
ময়ত্বাদিতি | 

অথ চতুরুত্তরশততমবাক্যনভ্তরং চতুর্ব্যহবিচারে চৈবং বিবে- 

চনীয়মূ,__ভগবদাহ্থদেবয়োরেকত্বম্ | পুরুষান্ঠৈব বা নিরুপাধেরবস্থ 
বাস্ুদেবঃ | স এব হি পরমাত্মেতি পাঞ্চরাত্রিকাদয়ঃ | 

অয়ং রক্তঃ শ্যামে। গৌরশ্চ কচিৎ চিত্তাধিষ্ঠাতৃত্রে- 
নোপাসনাবিশেষে নিদ্দিষ্টশ্চ। পুরুষস্তয সন্কর্ষণাদয়ো ভেদাঃ | 

তত্র সঙ্কর্ধণো মহাসমগ্রিজীবন্ত প্রকৃতেশ্চ নিয়মনং স্যষ্ট্যাগ্র্থং 
করোতি। কুদ্রাধর্মযমসর্প দৈত্যাদানাং চাংশেন সংহারমাত্রার্থম । অয়ং 
শুরোহহঙ্কারাধিষ্ঠাতৃত্বেনোপসনাবিশেষে নিদ্দিষ্ঃ | অধ্ম্যবাংশঃ শেষা- 
বিঃ | অথ প্রন্যন্গঃ সুন্ষব্রল্ষা গুনিয়মনং স্থুলকাধ্যেৎপত্যর্থং করোতি। 

ব্রহ্মপ্রজাপতিম্মররাগিণাং চাংশেন বিসর্গমাত্রার্থম। অয়ং গৌরঃ 
স্টামে। ব! পুর্বববদ্ বুদ্ধ্যধিষ্ঠাতৃত্বেনোপাস্যঃ । অন্তৈবাংশঃ কামাবিষটঃ। 

অথানিরদ্ধঃ স্থুলব্রন্মাগুনিয়মনং  ব্রঙ্গাগ্ভাবি9্ভাবনম্থথস্ফ্টযাস্ভর্থং 

করোতি। ধন্মমনুদেবভৃভূজাং বিষুরূপেণ স্থিতিমাত্রার্থম। অয়ং শ্যামঃ 

পূর্বববন্মনস্থ্যপাস্থঃ ৷ মোক্ষধণ্মে তু মনসি প্রছ্যুন্নঃ, অহঙ্কারেহনিরুদ্ধ ইতি। 

অচিস্তাভেদাভেদবাদঃ । 

চতুর্বধ্যহুবিচারঃ। 



১৫০ পরমাত্-সন্দ্ভীয় 

পাঁঞনাত্রিকমতকতদ্জ। এতে পরমবৈকুষ্াবরণস্থ! পি পান্মানে 
মতাঃ। [ দ্রষ্টবাশ্চাত্র পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডে ৯১ অধ্যায়ঃ |] 

প্রপঞ্চে এবৈতে জলাবৃতিস্থবেদবতীপুরে সত্যে!দ্বারকাদিষু বিরাঁজন্তে। 
যত্ত, পঞ্চরাত্রাদো সন্বর্ধণাদয়ে! জীবমনোহহসঙ্কারতয়! শ্রায়ন্তে, তত, ন তে 
জীবাদয় ইত্যেবাভিপ্রায়মূ। কিস্ত তত্তদধিষ্ঠাতৃত্বেনোপাস্তত্বাভিপ্রায়মেব 
সর্ববত্র তেষাং বাস্থদেবতুল্যত্বান্নানাৎ, তুল্যত্বে চোৎপতিদঁপপরম্পরাবৎ ।% 

অথ চোৎপততি স্তত্রাবিভাবার্েব। তথাপ্যাধিক্যং বাস্থদেবে স্যাদিতি 
চে, অস্ত সাঁম্যোক্তিস্তংশীংশিনোরেকতাপত্িত এব স্যাৎ। যথোঁক্তমূ,-- 

“সোইচ্যুতোহচ্যুততেজাশ্চ স্বরূপং বিতনোঁতি বৈ। 
আশ্রিত্য বাস্থুদেবঞ্চ খস্থো মেঘো জলং যথ| ॥৮ ইতি । 

অনস্তবৃযুহে চতুষ্টয়তামাত্রসংখ্যামুখ্যত্বাপেক্ষয়েত্যপি মন্তব্যযৃ। 

তম্মাঁৎ শুদ্ধৈবৈষ! পাঞ্চরাত্রিকী প্রক্রিয়। । 
ননু পঞ্চরাত্রে বন্ছুবিধে! বিপ্রতিষেধ উপলভ্যতে- 

হনুগুণ্যাদীনামেকবস্তত্বাদিলক্ষণঃ। , 
“জ্ঞানৈশ্বরধ্যবলতেজাংদি গুণা আত্মন এব তে ভগবস্তে! বাঁস্বদেবাঁঃ” 

ইত্যাদিদর্শনাৎ । বেদবিপ্রতিষেধশ্চ ভবতি। চতুর্ু বেদেষু পরং গ্রেয়ে। 
ন লব্ধ1 শাগ্ডল্য ইদং শান্রমধীতবানিত্যাদি বেদনিন্দাদর্শনাদিতি চেন্ন_- 

তত্রাগ্ঃ পক্ষঃ শক্তিশক্তিমতোরভিন্নবস্ততাত্বীকারেণ পুর্ববমেব 
নিরস্তঃ ৷ ভেদমতেহপি বিশিষ্টস্তৈব ভগবতম্বরূপত্বান্ন দোষঃ | অন্তেইগীদং 
ক্রম ন তত্র বেদনিন্দনমায়াতি । কিং তহি বেদস্থ “কিং বিধত্তে 

কিমাচষ্টে” [ শ্রীভাঁগ ১১।২১1৪২ ] ইত্যাঁদিন্তাঁয়েন ছুর্ব্বোধত্বং পঞ্চরাত্রস্ত 
সমাসসংগৃহীতস্ফ,টতদর্থপারত্বাৎ স্থবোধত্বমিত্যেবায়াতি, স্মৃতিপুরাণানাঁম- 
প্যেবংগুণতা পঠ্যতে | যথা স্কান্দপ্রভাসখণ্ডে-- 

“যম দৃষ্টং হি বেদেষু তন্দ.ং স্মৃতিযু দ্বিজাঁঃ | 
উভয়োরধন দৃষ্টস্ত তত পুরাণে প্রগীয়তে: ॥ 

পশু শান "ও ররর এ ৫টি স্-০০৯৮ ররর খর “রা 

* মংসকুর্শাদি যদ্রূপমব ভারাত্মকং হরেঃ 

দীপাহৎপদ্ধতে দীপ! থা, তথ্ধৃভবস্ততি । পক্সপু ৯২ অধ্যায়ে । 

পঞ্চরাব্রমতসমর্থনম্। 



সর্ধবসম্বাদিনী -- | ১৫১ 

যো! বেদ চতুরে। বেদান্ সাঙ্গোঁপনিধদে| দ্বিজাঃ | 
পুরাণং নৈব জানাতি ন চ স স্তাঘিচক্ষণঃ ॥৮ ইতি। 

নারদীয়ে ৮-_ 

“বেদার্ধাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে1” ইতি । 
ননু ব্রহ্মসুত্রেষেব তে পাঞ্চরাত্রিক। দোঁষাঃ সুচ্যন্তে, “উৎপত্য- 

সম্ভবাঁৎ” [ ব্রহ্ম সুঃ ২২1৪২ ] ইত্যাদিফু) নৈবমৃ-_-তানি হি সুন্রাণি 
শ্রীমধ্বাচার্ধ্যাদিভিঃ শীক্তমতদুধণায়ৈব বিৰৃতানীতি । 

কিঞ্চ তাঃ পাঞ্চরাত্রিক প্রক্রিয়াঃ স্বয়ং ভগবত বাদরায়ণেনৈব 
পুরাণাদিষু দর্শিতাঃ। বাহ্থদেবাদিব্যুহানাং শতশস্তথৈবাভ্যুপপত্তেঃ | 
শ্রুতিষপি তাঃ গ্রক্রিয়াঃ শতশে। দৃশ্যন্তে। তখৈকস্ত গুণগুণিরূপত্বমপি 
বিষুপুরাণাদৌ তদ্বদেবাঙ্গীক্রিয়তে | 

“ভতানশক্তিবলৈশ্ব্ধ্যবীর্য্যতেজাংস্তশেষতঃ | ভগবচ্ছব্দ বাচ্যানি” [বিষ 
পুঃ] ইত্যাদিন!। | 

তন্মাদপি ন নিন্দ্যা পাঞ্চরাত্রিকী প্রক্রিয়া । উত্তঞ্চ ভারতে,_ 
“সাংখ্যং যোগঃ পঞ্থরাত্রং বেদাঃ পাশুপতন্তথা। 
এতান্যতিপ্রমাঁণানি ন হস্তব্যানি হেতৃভিঃ ॥৮” [মহাভাঃ] ইতি। 

যত্ত, কৌর্স্ে ভ্রীভগবদ্বাক্যমূ-_ 
“তম্মাদ্ধি বেদঝ|হ।নাং রক্ষণার্থায় পাপিনাঁং। 

বিমোহনায় শাস্ত্রাণি করিষ্যসি বৃষধ্বজ ॥ 
এবং সঞ্চোদিতে। রুদ্রো মাঁধবেনাস্থরারিণ। | 

চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবোহপি শিবে স্থিতঃ ॥” 

«কাপালং নাকুলথভং পশ্ভৈখং পূর্ববপশ্চিমং। 
পাঞ্চরাত্রং পাশুপতং তথাম্যানি সহত্রশঃ ॥% ূ 

[ কৃর্দপুরাণে পূর্বভাগে ১৬১১৫--১১৭ ]% ইতি । 

দৃশ্তস্কে চ পাঠান্তরাণি তদ্ষথা 
“এবং সন্বোধিতো রুদ্রোমাধবেন মুরারিণা । 
চকার মোহ-শান্ত্রাণি কেশবোইপি শিবেরিতঃ ॥ 
কাপালং নাকুলং বাষং ভৈরবং পুর্ব পশ্চিমং ॥* 



১৫২ পরমাত্ম-সন্দস্ভীয় 

তত্রোচ্যতে-_সাঙ্যাদিশাস্্রীণি যদি শ্রীভগবত্যেব পর্যবসায্যস্তে 

তদৈব প্রমাণং ন তু স্বতঃ; পঞ্যরাত্রস্য স্বতএব তদভিধায়কত। তদেব 
স্বতঃ প্রনাণং ন ত্বন্তৎ পশপত্যাগ্ভভিধায়কত্বমিতি । যতো! মোক্ষধর্মে 

নারায়ণীয়ে সাঙ্যাদীন্যন্তার্থান্যপি তত্রৈব পর্যবসাঁয়িতানি | 
পাঞ্চরাত্রবিদাস্ত সাক্ষান্তগবৎপ্রীপ্তিমুক্ত। তস্য শাস্ত্রস্ত সাক্ষাদেব 

ভগবদভিধায়কত্বমাহ। অতে৷ যেন দেবতান্তরমভিধীয়তে তৎ পাঁঞ্চরাত্রং 

ন গৃহীতব্যমিতি নিন্দীশ্রবণমপি তস্তৈব ভবেৎ। তথাহি-_ 
“সাজ্য্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুগতন্তথা | 

জ্ঞানান্যেতানি রাঁজর্ধে! বিদ্ধি নানামতাঁনি বৈ ॥৮% 
[ মহাভাঃ শান্তি, মোক্ষ ৩৫০৬৮ ] 

“সাঙ্যস্ত বক্ত। কপিলঃ” [ মহাভাঃ শান্তি, মোক্ষ ৩৫০।৬৪-৬৫ ] 

ইত্যুপক্রম্য-_ 
“পাঞ্চরাত্রন্ত কৃত্নম্য বেত! তু ভগবান্ স্বয়ং” [ তত্রৈব ৩৫০1৬৮ ] 

ইতি। 
স্বয়ংপদেন তশ্তাধিক্যং প্রতিপাগ্য-_ 

“নর্ববেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞাতেঘেতেষু দৃশ্ঠতে | 
যথাগমং যথাজ্ঞানং নিষ্ঠ। নার।য়ণঃ প্রভৃঃ ॥৮ [তব্ৈব ৩৫1৬৮] 

ইত্যাদিন! পঞ্চরাভ্রাভিধেয়ে নারায়ণ এব দর্বশান্ত্রসমন্থয়ং দর্শযিতব। 
“পঞ্চরান্রবিদে। যে তু ক্রমযোগপর! নৃপ ! 

একান্তভাবোৌপগতীস্তে হরিং প্রবিশভ্তি বৈ ॥” [ তত্রৈব ৩৫০1৭২ ] 
ইতি তৎ প্রতিপাগ্য পরমফলত্বমাহ । ভাল্লবেয়শ্রুতিশ্গীত্র ভবতি £--- 

* দৃহ্াতে চ মহাভারতে £- 

এবমেকং সাঙ্যযোগং বেদারণ্যকমেব চ। 

পরম্পরাঙ্গান্তেতানি পাঞ্চরাব্রঞ্চ কথ্যতে ॥ 
( মহাতাঃ শাস্তি, মোক্ষ ৩৪৮৮১ ] 

সাংখাং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং ব্দোরণ্যকমেব চ। 

জ্ানান্তেতানি ব্রহ্ষর্ষে লোকেবু গ্রস্তবন্তি ছি ॥ 

[ মহাভাঃ শাস্তিঃ মোক্ষ ৩৪৯১ ] 
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“উপাস্য একঃ পরতঃ পরো বৈ, 
. বেদৈশ্চ সর্বৈর্বঃ সহ চেতিহাসৈঃ। 

সপঞ্চরাত্রৈঃ সপুরাঁৈশ্চ দেবঃ 
সর্ব্ৈগু পৈস্তত্র তত্র গ্রতীতেঃ ॥৮ ইতি । 

ভবিষ্যপুরাণে £-- 

“খগাজুঃসামার্ববাখ্য। ভারতং পঞ্চরাত্রকমূ। 
মূলরামায়ণঞ্চে বেদ ইত্যেব শব্দিতাঃ ॥ 
পুরাণানি চ যাঁনীহ বৈষ্ণবাঁনি বিদে বিদুঃ। 
স্বতঃ প্রামাণ্যমেতেষাং নাত্র কিঞ্িদিচার্ধ্যতে ॥৮ ইতি ।% 

স্বয়ং শ্রীভাগবতেনাপি বৈষ্ণবপঞ্চরাত্রং স্তুয়তে__ 
“তৃতীয়ম্বষিনর্গং বৈ দেবধিত্বমুপেত্য সঃ। 
তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈ্ন্দ্যং কন্মণাং যতঃ৮ ॥ [শ্রীভাগ ১1৩1৮] 

ইত্যাদে। | 
তদেবং পাঞ্চর্াব্রিকং মতমন্তুত্তমমেবেতি সিদ্ধমূ ॥ 

ইতি শ্রীভাগবতসন্দর্ভে.পরমাত্বসন্দর্ভানুব্যাখ্যায়াং সর্ধবসন্বাদিগ্যাং 

পরমাত্মসন্দর্ভো নাম তৃতীয়ঃ সন্দর্ভঃ | 

« ধৃতমেতৎ শ্লোকঘয়ং শ্রীমন্সাধ্বভাষ্বে দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমপাদে দৃঙুতে তু" ইতি 
পঞ্চমস্ত্রব্যাথ্যানে। দৃশুতে চ তত্র পাঠাস্তরম্ তদ্ যথা! £- 

* “থগ্যুঃসামাধর্বাণ্চ মুলরামায়ণত্তথা। 

ভারতং পঞ্চরাত্রঞ্চ বেদ ইত্যেব শব্দিতাঁঃ ॥ 

পুরাণানি চ যানীহু বৈষ্ণবাণি বিদে। বিছুঃ। 

স্বতঃ প্রাধাণ্যমেতেষাং নান্র কিঞ্চছু বিচার্ধযতে ॥” ইতি। 

৮৬. 



অথ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভস্যানুব্যাধ্য] | 
£অথ%৯% ইতি নির্দারণং, বহুষেস্থয নির্ণয়ঃ। 
4এতৎ” [ মূলস্ত ৫ চিহ্রিতবাক্যে] ইতি $-যস্ত শক্তিত্বেনাংশো 

প্রকৃতিশুদ্ধদমগ্তিজীবৌ । তয়োরংশেন পরস্পার- 
তযুক্তেন বৃত্তিনমুহদ্ধয়েন-_ 

“ন ঘটত উদ্ভতবঃ প্রকৃতিপুরুষয়োরজয়ে- 
রুভয়যুজ। ভবস্ত্যস্থভূতে। জলবুদ্ধ দব ॥৮ [ শ্রীভাগ ১০।৮৭।৩১ 1 

ইত্যক্তত্বাৎ। 
“দ্বিতীয়ম্ণণ [মুলম্ ৭] ইতি, _অনেন পৃথিব্যুদ্ধরণং দ্বিরপি কৃতমৃ; 

লীলালাজাত্যেন ত্বেকবদ্ণ্যতে | পূর্ববং হি স্থায়ন্তুবমন্বত্তরাদৌ পৃথিবী- 
মজ্জনে তাযুদ্ধরিষ্যন্ পশ্চাচ্চ ষষ্ঠমন্বস্তরজাতপ্র।চেত সদক্ষকন্াদিতি- 
গর্ভোন্তবেন হিরণ্যাঁক্ষেণ সহ যুদ্ধে ০০০০৪৪০ ০৪ 

রিষ্যন্লিত্যর্থ; | 
তত্রা্দে। “বিধেত্ীণাদন্তে নীরাৎ” ইতি পুরাঁণান্তরমূ্ ১ 

“অয়ং কচিচ্চত্তষ্পা স্যাৎ কচিৎ স্যান্নবরাহকঃ। 
কদাচিজ্জলদশ্যামঃ কদীচিচ্চন্দ্রপাণ্ুরঠ” ॥ 

[ লঘুভাগবতাস্বতে 1: 

অবতার-তদ্বম্। 

* মুলন্ত শ্রীকফসনার্ভন্ত পদং হুচাতে। 
1 মুলে উদ্ধত শ্রীভাগবতবচনম্-_ 

| শদ্বিতীয়স্ত ভবায়ামা রসাতলগতাং মহীম্। 

উদ্ধরিষানপাঁদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ॥৮ 
১। স্ৃন্ততে চ শিবপুরাণে-_ 

“সমুৎপন্নস্তদ। বিষুরর্নাসারন্ধ।চ্চ ব্রঙ্গণঃ | 

বারাহুং রূপমাস্থায় ক্রমেণ বৃদ্ধিতাং গতঃ ॥” ৩৯।২৩ 

২ তত্রান্তোেব পাঠাত্তরম তদ্ বখা-_ 
ন্চতৃষ্পাৎ শ্রীবরাহোহসৌ নৃবরাহঃ কচিম্ম তঃ* ইতি। 



ঈর্ববসন্থাদিনী ১৫৫ 

উ্তশ্চ প্রলয়শ্চাক্ষুষাদে৷ দেবাদিস্সিশ্চ চতুর্থে-_ 
“চাক্ষুষে ত্বন্তরে প্রাণ্ডে প্রাক্ সর্গে কালবিপ্লূতে | 
যঃ সসর্জজ প্রজ1 ইঞ্টাঃ স দক্ষে! দৈবচোদিতঃ ॥% 

[ শ্রীভাঁগ 81৩০।৪৯ ] ইতি। 
প্তৃতীয়ম্” [যুলম্ ৮] ইতি,-“সাত্বতং__বৈষ্ণবং ) তন্ত্রং-_পঞ্চরাত্রা- 

গমম্। কর্ণাং কণ্মাকারেণাপি সতাং শ্রীভগবদ্ধন্মাণাং যতস্তক্্ানৈকবম্ম্যং 
কর্ম্মবন্ধমোচকত্বেন কর্মভ্যে। নির্গতত্ব তেভ্যো ভিন্নত্বং প্রতীয়ত ইতি 
শেষঃ1৮ [ শীকৃষ্ণসন্দর্ভে ] 

দতূর্্” [মূলম্ ৯] ইতি, ধর্মমত ভাগবতমুখ্যস্য কলায়াঃ শ্রদ্ধাপুষ্ট্যাদি- 

সাহিত্যেন পঠিতায়াঃ শ্রীভগবচ্ছক্তিলক্ষণায়। মূর্তে্চ সর্গে প্রাহুর্ভাবে। 
অনয়োরেকাবতারত্বং হরিকৃষ্ণাভ্যাং সোদরাভ্যামপি মহু। 

পঞ্চম” [ মুলম্ ১০ ] ইতি-_পান্মে-_ 
₹কপিলো বাস্থদেবাখ্যস্তত্বং নাঙ্বযং জগাদ হ। 

ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যে। ভূখাদিভ্যস্তথৈব চ ॥ 
তখৈবাস্ত্রয়ে সর্বববেদাঘৈ' রপরৃংহিতম্। 

' সর্বববেদবিরুদ্ধ্ কপিলোইন্যে। জগাদ হ। 

সাঙ্খ্যমাস্থরয়ে হন্যন্রৈ কুতর্কপরিবৃংহিতম্ ॥” ইতি 

* উদ্ধৃতমিদং প্রমাণবচনং শ্রলঘুভাগ বতামৃতে শ্রীজীবর্কৃতভাগবতীয়ক্রমসন্দর্তনাদ” 

টীকাযর়াং চ। [ শ্রীভাগ ৩৩৪।১৯--২০ )। তত্র গ্াশ্রীজীবচরণৈঃ-_ 

“অন্তত্ত বিশেষঃ কপিলে! দর্শনকর্ত| ন হ্সম্মতঃ। বেদবিরুদ্ধানীশ্বরবাদাৎ। তখৈব 

হি পাচ্পবচনং ভাষ্যকৃত্তিরুদ্ধতম্* ইতি যহক্তং বেদান্তনত্রভাযোষু তন্মুগ্যম্। শাঙ্করভাষ্যে 
শ্ীভাষ্যে মাধবভাষ্যে চ নোঁপলন্দমেতত। নিম্বাকীয়ভাষ্যে তু শ্রীশ্ীনিবাসাচারধৈযরুত্ধ.তমেতৎ 
গ্রমাণবচনম্। বিবৃতঞ্চ তষ্টীকাকারৈঃ শ্রীমস্তিঃ কেশবাচাধ্যৈরিতি। 

শাঙ্করভাষ্যে তূ [ ২1১১ ব্রহ্মস্ব্রভাষ্যে ]--"খষিং প্রহুতং কপিলং বস্তদথে” (শে €২) 

ইত দিকায়াঃ ক্রতেঃ প্রামাণ্যং বিচারয়স্তিঃ শ্রীমন্তিঃ শঙ্ক রাচা্্ৈেরু ম্-_“য! তু শ্রুতি; কপিলগ্ 

জ্ঞান!তিশয়ং প্রদর্শরস্তী প্রদশিতা ন তয়! শ্রুতিবিরুদ্ধমপি কাপিলং মতং শ্রদ্ধাতুং শকাম্, 
কপিলমিতি শ্রতিসামান্তমান্রত্বাং। অন্তন্ত চ কপিলস্ত সগরপুজাপাং প্রতপ্ত বাদে বনায়ঃ 

ভূম্মরণাঁৎ” ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চাননদগিরিণা-- “বৈদিক! ছি কপিলো বানুদেবনামা পিৰাঞ্েশা- 
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“ততঃ” [মুলমূ ১১] ইতি। অয়মেব “মাতামহেন মনুনা হরি- 
রিত্যনৃভঃ” | 

“অফ্টমে” [ মূলমূ ১৩]। অয়মেবাবেশ ইত্যেকে। 
পরূপম্” [মূলম্ ৯৫11 অয়মপি বরাহবগু। প্রথমধষ্ঠমন্বন্তরয়োর- 

বাস্তরাঁৎ । তদ্দেব চ দ্বিতীয় একতয়ৈব বর্ণিতঃ | 

“মৎস্তে। যুগান্তমময়ে মনুনোপলব্ধঃ 

ক্ষৌণীময়ো৷ নিখিলজীবনিকায়কেতঃ | 

বিঅ্রংমিতানুরুভয়ে মলিলে মুখান্মে 

আদায় তত্র বিজহার হ বেদমার্গান্ ॥” 

[ শ্রীভাগ ২৭১২ ] ইতি। 

বাযন্তৃবীয়ন্যাদৌ হয়ং দৈত্যং হত্বা বেদাঁনাহরৎ। চাক্ষুষান্তে তু 
সত্যব্রতে কপামকরোদিতি । 

পরা» [মুলম্ ১৬]। অয়মেব স্থরপ্রার্থন।ৎ ক্ষৌণীং দধে ইতি 
পানে । 

অন্যত্র তু্তদর্থং কল্লাদৌ চ গ্রাহুরভবদিতি | 

দশ্বমেধপণুমস্িস্ত পরিসরে পশাতামিক্দরচেষ্টিতমৃষ্টবতাম্ ব্টিসহত্রসংখ্যাজুম্ ক্সায্মেপরোধিনাং 
সগরলুতানাং সহসৈব ভন্মীভাবহেতুঃ সাংখ্যপ্রণে হুরবৈদি কাদন্তঃ ন্মর্যযতে* ইতি। 

মহা ভারতটীকাকুতা শ্রীমতা নীলকঞেন -- 
*কপিলং পরমধিঞ্ বমাহুর্যতয়ঃ সদ1। 

ঃ অগ্নিঃ স কপিলে। নাম সাংখ্যযোগ প্রবর্তীকঃ ॥* 

ইতি বনপর্বণি (৩২* অঃ, ২২ শ্লোঃ) অগ্নিবংশবর্ণনে মার্কগ়্েবা কাব্যাধ্যান প্রসঙ্গে- 
অতএব কপিলঃ সাংখ্যং নিরীশ্বরশান্ত্ং তদ্রপে। যোগন্তন্ত প্রবর্তক” ইত্যুক্তম্। 

নিশ্থাকীয়ব্র্গসুত্রভাব্যব্যাখ্য।কৃৎ শ্রীমৎ কেশবাচার্য্যোইপি তদেব মন্ততে। ্রীঘুভাগবতা- 
মৃতটীকায়ামপি ততৈব প্রতিপাদিতম্। তদ্ যথা 

:*শ্রুতিবিরুদ্ধস্থৃতিগ্রবর্তিকন্ত অগ্নিবংশজো জীববিশেষ এব ন কর্দমাত্মজঃ* ইতি । 
এতেন অগ্নিবংশজকপিলন্ত বেদবিরুত্ধদর্শনশান্ত্রনির্মাতৃতয়! গৃহীতত্বাৎ বান্ুদেবাখ্ কপিলম্ত 

বেদগ্রণিহিতজ্াানাদ্বিকো পদে শগ্রচারাচ্চ অঅ কপিলঘয়স্বীকতিযবহমেৰ ফার্ধ্যা। 



সর্বসন্বাদিনী- ১৫৭ 

প্ধান্বস্তরমূ” [ মূলমূ ১৭]। অয়ং সমুদ্রমখনাৎ ষ্ঠ কাঁশিরাজাৎ 
সগ্তয়ে ইতি জ্ঞেয়সূ | 

“পঞ্চ” [মুলম্ ১৯]। অয়ং কক্সেহন্মিন্নাদৌ বাক্লেরধ্বরমগা্, 
ততো ধুন্ধোস্ততে। বলেরিতি জ্বেয়মূ। তথৈব ত্রিষু ত্রিবিক্রমত্বঞ্চ | 

“অবতারে” [২০]। অয়ং সপ্তদশে চতুযুগে দ্বাবিংশে ত্বিতি 
কেচিৎ; আবেশ এবায়মূ। 

ততঃ” [২১)]। অস্ত পুর্ববজন্মন্তপাস্তরতমত্বশ্রবণাদাবেশ ইতি 

কেচিৎ। তৎ্মাধুজ্যাদয়ং সাঁক্ষাদংশ এবেত্যন্থে | 
“নরদেব” [২২]। অয়ং চতুর্বরবিংশে চতুুগে জ্রেতায়ামূ। 
“ততঃ” (২৪ ]1 অয়ং কলেরব্সহঅদ্বিতীয়ে গতে ব্যক্তঃ। 

মুণ্ডিতমুণ্ডঃ পাঁটলবর্ণে! দ্বিভূজঃ | 
“অথ” [২৫]। অয়ং কন্িবুদ্ধশ্চ প্রতিকলিযুগ এবেত্যেকে। 

এতে চাঁবেশাবিতি বিষু্ধর্্মম তম্ । 
তথাহি $--. 

«প্রত্যক্ষরূপধৃগ্দেবে দৃশ্ঠটতে ন কলৌ হরি | 
কৃতাদিঘেব তেনৈব ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে ॥ 
কলেরন্তে চ সম্প্রাপ্তে কক্কিনং ব্রগ্ধবাঁদিনম্ । 

অনুপ্রবিশ্ট কুরুতে বাস্ুদেবো৷ জগতস্থিতিম্ ॥ 
পুর্বেরবাৎপন্নেু ভূতেমু তেষু তেযু কলৌ প্রভুঃ । 

কৃত্বা! গ্রবেশং কুরুতে যদভিপ্রেতমাত্মনঃ ॥ 

[ বিষুধঃ ১০৪ অধ্যায়ে ] ইতি। 
«“অবভারা+” [ ২৬ ]1 তত্র চৈষ বিশেষ ইত্যব্রৈতদুক্তং ভবতি। 
ভগবান খলু ত্রিধ। প্রকাশতে-_ন্বয়ংরূপস্তদেকাত্মরূপ আবেশরূপ- 

শ্েভতি। তভ্রানন্থাপেক্ষরপঃ,--স্বয়ং রূপঃ| স্বরূপাভেদেখপি তৎ- 

সাপেক্ষরূপাদিস্তদেকাত্মরূপঃ। জীববিশেষাবিষউ,__আবেশরূপঃ। 
তদেকাত্মরূপোহপি দ্িবিধঃ--তৎসমস্তদংশশ্চ। 

আবেশোহপি দ্বিবিধঃ--জ্ঞন-ক্রিগ়াশক্তিপ্রাধান্যেন । 
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তত্র স্বয়ংরূপে! যথা ব্রল্মনংহিতায়াম্-_ 

“ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ | 

অনাদিরাদিগ্গোবিন্দঃ সর্ববকারণকার ণম্ ॥% 
[ ব্রং নং ৫১] ইতি । 

তৎসমে! যথা, তস্তৈব পরমব্যোমনাঁথ ইতি প্রতিপৎস্তাতে । যথা 
পরমব্যোমাবরণস্থস্তস্য বাস্থদেবঃ । 

ংশে। যথা--তদাবরণস্থঃ সন্কষণ দিম্মৎস্াদিশ্চ | 

আবেশশ্চ তৎস্থঃ, শেষচতুঃসননারদাদিঃ । 

তত্র তে স্বয়ংরূপাঁদয়ো যদি বিশ্বকার্ধ্যার্থমপূর্ববা ইব প্রকটীভবস্তি 
তদাবতার] উচ্যন্তে । তে চ কদাচিৎ স্বয়মেব প্রকটীভবন্তি, দ্বারাস্তরেণ চ। 
দ্বারঞ্চ কদাচিৎ স্বরূপং, ভক্তাদিরূপঞ্চ ভবতি | 

তত্র চ স্বয়ংরূপততমমৌ পরাঁবন্ছৌ, অংশাস্তারতময/ক্রমেণ প্রাভবা 

বৈভব1 রূপাঁশ্চ। আঁবেশস্ত্রীবেশ এবেতি পাম্মাদে প্রসিদ্ধিঃ। 
তত্র ্বয়ংরূপঃ_-শ্রীকৃষ্ণণ তৎসম প্রায় শ্রীনৃসিংহরাঁমৌ ॥ বৈভব- 

রূপৌ ক্রোড়-হয়গ্রীবৌ । অন্যে প্রাভবপ্রায়াঃ। 
তে চাবতারাঃ কাধ্যভেদেন ব্রিবিধাঃ_-পুরুষাবতার! গুণাবতার। 

লীলাবতারাশ্চেতি। তত্রাগ্ভা উভয়ে পরমাত্মপন্দর্ভে দর্শিতাঃ | 

অন্ত্যাশ্চ “স এব গ্রথমং দেব$» [ শ্রীভাগ ১।৩।৬] ইত্যাঁদিনাত্রৈব 
প্রক্রান্তাঃ 

এতে পুনঃ পঞ্চবিধাঃ---ছ্বিপরাদ্ধাবতা রাঃ, কল্পাবতারা) মম্বস্তরাবতারা, 
যুগাবতারাঃ, ন্বেচ্ছাঁময়সময়াবতারাশ্চেতি। তত্বদধিকারলীলত্বাৎ তে চ 
ক্রমেণ পুরুষাদয়ঃ ক্ষীরোদশাধ্যাদয়ো। যজ্ঞাদয়ঃ গুক্লাদয়ঃ শ্রীকৃষ্ণ রামা- 
দয়শ্চ ৷ এর মন্বস্তরাবতারাশ্চ যজ্ঞ-বিভূ-সত্যসেন-হরি-বৈকুগ্টীজিত-বামন- 
সার্ববভৌমর্ষভ-বিষকৃসেন-ধর্মসেতু-স্বধাম-যোগেশ্বর-বৃহস্তানবঃ ক্রমেণ 
চতুর্দীশ। 

খবভোহয়মায়ুক্মৎপুত্রঃ ৷ নাভিপুত্রস্ন্যঃ | 
এমু যজ্ঞঃ প্রায় আবেশঃ | তস্য পৃুপাদগ্রহএাবণৎ। 



, জর্ববসন্থাদিন- ১৫৯ 

হরি-বৈকু্াজিত-বামনাঃ পরাবস্থোপম] বৈভবাবস্থাস্তাদৃশত্বেন বর্ণনা । 
অন্যে প্রায়ঃ প্রাভবাবস্থাঃ নাতিবণনাৎ। 

অথ যুগাবতারাঃ-্-শুক্রক্ঞশ্যামকৃষ্ণাঃ | 

অত্র পুরুষভেদানাং ব্রহ্ষাদীনাঁধাবি9ভাবসময়ো ব্রাহ্গ কল্পপ্রবৃতেঃ 
পূর্ধবমেব | চতুঃসন-নারদ-বরাহ-মৎস্য-যজ্ঞ-নরনারায়ণ-কপিলদত্ব-হয়শীর্ষ- 
ংস-পুষ্সিগ্ভর্ধভদেবপৃথ নাং স্থায়ন্তুবে। বরাহমতস্যয়োঃ পুনশ্চাঙ্ষু- 

বীয়েচ | নৃিংহ-কৃর্ণা-ধন্বস্তরি-মোহিনীনাং চাক্ষুষে | কৃর্ঘঃ কল্পাদাবপি, 
ধন্বত্তরির্বৈবন্ধতেহপি ।  বামন-ভার্গব-রাঁঘবেক্্র-ঘদ্ৈপায়ন-রাম-কৃষণ-বুদ্ধ- 
কল্কীনাং বৈবস্বতে। মন্বস্তরযুগাব্তারাণাঁং তদা! তদৈব জ্তেয়মূ্ | 

£€কিং বিধত্তে” [শ্রীভাগ ১১1২১।৪২; মুলম্ ২৯] ইতি ৭" অস্ত 

চুর্ণিকাপ্রঘ্রকে কেশশবব্যাখ্যাঁনে হরিবংশ-বাঁক্যানি_ 
শ্ীকষ্$স্য কেশাবতারত্ব- ণস দেবানভ্যনুজ্ঞায় তদৈব ভ্রিদশালয়ে। 

বাদ-খণ্ডনম্। জগাম বিষুঃঃ স্বং দেশং ক্ষীরোদন্যোত্তরাং দিশম্ ॥ণা 
তত্র সা পার্বতী নাম গুহ! দেবৈঃ স্ছূর্গম] | 
ত্রিভিস্তস্যৈব বিক্রান্তৈনিত্যং পর্ববস্থ পৃজিতা ॥ 
পুরাণং তত্র বিন্যস্ত দেহং হরির্দারধীঃ। 

আত্মীনং যোজয়ামাঁন বনুদেবগূহে প্রভৃঃ” ॥ 

[ হরিবংশ ৫৬1৪৯---৫১ ] ইতি 
“ইণ্থং দ্বিজা যাঁদবদেবদতঃ 
শ্রুত্ব! স্বরাতুশ্চরিতং পবিত্রযৃ। 

পপ্রচ্ছ ভূয়োহপি তদেব পুণ্যং 

বৈয়াসকিং যন্নিগৃহীতচেতাঃ ॥৮ [ যুলম্ ৫০] 
[ শ্রীভাগ ১০।১২1৪* ] ইতি । 

* & ক্বতায়বিচারবিষয়ে বিস্তরো জ্ঞাতব্যশ্চে, শ্রীপাদশ্রীরপগোন্বামিকৃতং শ্রীলঘুডাগ- 

বতামৃতং-রষ্টবাম্; শ্রীপাদভ্রীজীবকৃতে যট্সনর্ভান্তর্গত প্ররুঞ্ণসনদর্তেংপি বিচারবাহুলাং দৃশীতে। 
1. উদ্ভৃতোহয়ং শ্লোকঃ ভ্রীকফঃসনর্ডে ২৯ অক্কচিহ্রিতবাক্যে। 
ণ হুচযতেহ্য়ং শ্লোকঃ শ্রীরষ্খসনর্তে ২৯ বাকো। 



১৬৪ স্ীরু-সন্দ্ভীয় 

«যেন যেনাবতারেণ ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। 

করোতি কর্ণরম্যাণি মনোজ্ঞানি চ নঃ গ্রাভো ॥ 

[ শ্রীভাগ ১০৭১] 

যচ্ছ গৃতোইপৈত্যরতিবি তৃষা 
সত্বঞ্ণ শুদ্ধযত্যচিরেণ পুংসঃ। 

ভক্তি হারৌ তৎপুরুষে চ মখ্যং 
তদেব হারং বদ মনে চেৎ ॥” [ মূলম্ ৫১] 

[ শ্রীভাঁগ ১০।৭।২ ] ইতি। 
সম্যথ্যবসিত৷ বুদ্ধিস্তব রাজধিসত্মম । 
বাস্থদেবকথায়ান্তে যজজাত। নৈঠিকী রতিঃ ॥৮ [ মুলম্ ৫৩] 

[ শ্রীভাগ ১০১১৫ ] ইতি। 

“নমে। ভগবতে তৃভ্যং বাস্দেবায় ধীমহি । 
প্রচ্যন্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সন্বর্ধণায় চ ॥ 

ইতি মূর্ভ্যভিধানেন মন্ত্রমুত্তিমমুর্তিকমূ। 
যজতে যজ্ঞপুরুষং সঃ সম্যগদর্শনঃ পুমান্ ॥৮ [ মূলম্ ৬১] 

[ শ্রীভাগ ১1৫1৩৭--৩৮ ] ইতি ।% 

প্লাত্বতাম্্”ণ" [ মূলমূ ৬২] ইতি । এতদনভ্তরং গতিপামান্যপ্রকরণে 
শ্ীকঞ্চনামমাহাত্যে “সহজনান্গাম্”  ইত্যাদিত্রক্মাগুবাক্যানস্তরমেবং 

বাখোয়ম। যথা” 

প্ীকঞ্চনাম-্রেন্েন তত +সর্ববার্থশক্তিযুক্তত্ত দেবদেবস্য চক্রিণঃ। 
: স্থয়ং ভগবত! । যচ্চাভিরুচিতং নাম তৎ সব্বার্থেযু যোজয়েৎ ॥” 

ইতি : বিষুধর্শাদৃষ্ট্য/ সর্ববষামেব ভগবন্নান্নাং নিরঙ্কুশমহিম্তে 
মতি “দমাহৃতানামুচ্চারণমপি নানার্ঘকং সংস্কার-প্রচয়-হেতৃত্বাদেকস্যৈ- 

* . কেশাবতারত্বখণ্ুনবিবয়ে শ্রীকুফসন্দর্ডে ২৯ অধ্বচিন্রিতবাক্যে সবিস্তরমালোচনমন্তি। 

1 মুলগ্রন্থে শ্রীকফসন্দর্তে ৮১ অক্কচিন্ত্রিতবাক্যে ধতং প্মেতৎ। 



সর্ধবসন্বাদিনী "- ১৬৬ 

বোচ্চারণপ্রচয়বৎ৮ ইতি নাঁমকৌমুদীকারৈরঙ্গীকৃতম্। তথা সমাহৃত- 
সহঅনা মত্রিরাবৃত্তিশক্ভেঃ কৃষ্ণনামোচ্চারণমবশ্ঠং মস্তব্যম্ 1% 

অত্র দেবদেবস্ যদভিরুচিতং প্রিয়ং নাম তৎ সর্ববার্থেষু যোজয়ে- 

দিত্যপি কেছচিছ্্যাচক্ষতে--যখ। “হরেঃ প্রিয়েগ গোবিন্দনান্ন। নিহতানি 
সগ্ভঃ” ইতি । 

ননু বৃহৎসহত্রনামস্তোত্রং নিত্যমেব পঠস্ভীং দেবীং প্রতি «“সহত্র- 
নামভিস্তল্যং রামনাম বরাননে” [ পন্মপুরাঁণে উত্তরখণ্ডে ৯৬ অধ্যায়ে 
শ্রীরামচন্দ্রস্য শতনামস্তোত্রে ] ইত্যাহ্যপপত্্যা। রামনান্ৈব সহুত্রনামফলং 
তবতীতি বোঁধয়ন্ এ্রীমহাদেবস্তৎসহত্রনামান্তগগতকুষ্ণনান্নামপি গৌরবত্বং 
বোঁধয়তি । তহি কথং ব্রক্গাগুবচনমবিরুদ্ধং ভবতি ? উচ্যতে,-_ 

প্রস্ততত্য তশ্য বুহৎুসহত্রনামস্তোত্রস্যৈকয়াবৃত্ত্া যৎ ফলং তগন্তবতীতি 

রামনান্সি প্রোটিঃ। 
কৃষ্ণনান্সি তু ছ্বিগাঁবসম্তবা সহত্রনান্নামিতি বহুবচনাঁৎ তাদৃশানাং 

বছুনাং সহজনামন্তোত্রাণাং ত্রিরাবত্া যৎ ফলং তত্তবতীতি ততোহপি 

মহতী প্রৌটিঃ। অতএব তত্র» 
«সমস্তজপযজ্ঞানীং ফলদং পাপনাশনমৃ। 

শৃু দেবি! প্রবক্ষ্যামি নান্গামস্টোত্তরং শতম্ ॥” [ পদ্মপুরাণে 
উত্তরথণ্ডে ৯৬ অধ্যায়ে শ্রীরামচন্দ্রস্য শতনামস্তোত্রে ] ইত্যুক্তান্যেষামপি 
জপানাং বেদাছ্যুক্তানাং ফলমন্তর্ভাবিতম্। 

ততশ্চ প্রৌঢ্যাধিক্যাদৃত্তরস্ত পূর্বশ্মাছলবত্বে গতি পূর্ববস্য মহিমাঁপি 
তদবিরুদ্ধ এব ব্যাখ্যেয়ঃ। তথাহি যগ্যপ্যেবমেব শ্রীকৃষ্ণবতন্নান্নোহপি 

* শ্রীরুষ্ণসন্দর্তে ৮২ অন্কচিন্তিতবাক্যস্য প্রারস্কে এব দ্র্বামেতৎ তদ্ যখাঃ-_বন্মাদেবং 

সর্বতোষপি তস্যোৎকবন্তম্মাদে বান তত্তদীয়নামাধীনাষপি মহিমাধিক্যমিতি গতিসামান্তাস্তরঞচ 

লভ্যতে তত্র নায়ো যথা বন্ধাগুপুরাণে _- 

সহজনায়াং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্যা ভূ বৎ ফলস্। 

একাবৃত্য। তু কৃষ্স্য নামৈফং তৎ প্রবচ্ছতি ॥ ইত্যাদি। 

২৯ 



১৬২ স্রীকৃষচ-সন্দর্ভীঁয় 

সর্ববতঃ পূর্ণশক্তিতয়াঞ্চ সর্ধেষামপি নান্নামবয়বিত্বমেব তথাপ্যবয়বসাধা- 
রণ্যেন প্রয়ৌগলক্ষণমসমঞ্জসমেব ততস্তাদৃশফললাভে ভবতি প্রতিবন্ধকমূ। 

ততে। নামান্তরসাধারণমেব ফলং ভবে । যথ! সাক্ষান্মুক্তেরপি 

দাতুঃ শ্রীবিষ্খারাধনস্যণ* যজ্ঞাঙ্গত্বেন ক্রিয়মাণস্ স্বরগমাত্রপ্রদতা।. যথা ব 

বেদজপতন্তদস্তর্গতভগবল্মন্ত্রেণাপি ন ব্রহ্গমলোকাধিকফলপ্রাপ্তিঃ। যথা” 

ত্রৈব তাঁবৎ কেবলং রাঁমনামৈব সকৃঘদতোহপিঞ্চ বৃহসহজ্রনাঁমফল- 
মন্তভূতিরামনামৈকোনসহত্রনামকং সম্পূর্ণং বৃহসহত্রনামাপি পঠতো। 
বৃহৎসহত্রনামফলং ন ত্বধিকমেকোনসহজ্নামফলমিতি । 

অতএব সাধারণাঁনাং কেশবাদিনান্নামপি তদীয়তাবৈলক্ষণ্যেনাগৃহা- 
মাণানামবতারানস্তরনামসাধারণফলমেব জ্ঞেয়ম্ | 

নামকৌমুগ্যান্ত সর্ববানর্থক্ষয় এব জ্ঞানাজ্ঞানবিশেষো নিষিদ্ধঃ) নতু 
প্রেমাদিফলতারতম্যে । তদেবং তত্র কৃষ্ণনান্ঃ সাধাঁরণফলদত্বে মতি 

“সহত্রনামভিস্ত্ল্যং রামন1ম বরাননে” ইত্যপি যুক্তমেবোক্তমৃ। বস্তৃতত্তবেব 
সর্বাবতারাবতারিনাঁমভ্যঃ শ্রীকৃষ্চনান্নোহভ্যধিকং ফলং'স্বয়ং ভগবস্বাতন্ত | 

ননু যথা দর্শপৌর্ণমাস্যাগ্ঙ্গভৃতয়৷ পূর্ণাহৃত্য। সর্ববান্ কামানবাপ্রোতী- 
ত্যাদাবর্থবাদত্বং তথৈবাব্রোভয়ন্রাপি ভবিষ্যতীতি চেন, বৃহৎসহত্রনাম- 

স্তোত্রং পঠিত্বৈৰ ভোজনকারিণীং দেবীং প্রতি রামনাঁমৈব সকৃৎ কীর্ভয়িত্ব! 
কৃতকৃত্যা সতী ময়া সহ ভূংন্ষেতি সাক্ষান্তোজনে শ্রীমহাদেবেন 
প্রবর্তনাৎ ।ণা অতস্ততোহপি প্রৌঢ্যাধিক্যাৎ কষ্ণনাঁন্স তু তথার্থবাদত্বং 
দুরোৎসারিতমেবেতি | 

* পশক্তিপূর্ণতয়া” ইতি পাঠাস্তরম্। 

1 পবিষ্কোরারাধনস্য” ইতি পাঠাস্তরম্। 
£ প্উচ্চরিতোইপি* ইতি পাঠীস্তরম্। 

শব যথা শ্রীপক্সপুরাণে উত্তরথণ্ডে ৯৬ অধ্যায়ে 

“রামেত্যুক্ত। | মহাদেবি ভূঙ্ষ সার্ধং ময়াধুন1। 
ততে! রামেতি নামোক্ত। সহাতূ্জ.ক্তাথ পার্বতী । 
তত ভূক্ক। মহাদেবী শত্ভুনা সহ সংস্থিত1 |” ইত্যাদি। 



সর্ববসন্যাদিনী -. ১৬৩ 

অথ “ঈশ্বরঃ সর্বভূতীনাম্্” [গীতা ১৮।৬১] ইত্যাদি শ্রীগীতা- 
পদ্যষট.কণ্ব্যাখ্যানাস্তরমেবং ব্যাখ্যেয়মৃ--তথা হি--অন্র কশ্চিদ্বদতি | 

্রকষফভদনজৈ সর্বগুহ- “দিশ্বরঃ সর্ববভূতানাম্” ইত্যাদৌ “দর্ববমেবেদ- 
তমস্বম্। মীশ্বরঃ” ইতি ভাবেন ঘত্তজনং তত্র জ্ঞানাংশস্পর্শঃ । 

ইহ তু “মম্মনা ভব” [ গীত! ১৮।৬৫ ] ইত্যাদি শুদ্ধৈব ভক্তিরুপদিষে- 
ত্যত এব সর্ববগুহতমত্ম ২ কিন্বা পুর্ব্বেণ বাক্যেন পরোক্ষতয়ৈবেশ্বর- 
মুদ্দিশ্যাপরেণ তমেবাপরোক্ষতয়। নির্দিষ্টবানিত্যত এব ন চ বক্তব্যং 
পূর্ববমপি । 

“মন্মনা ভব মন্তক্তে! মদ্য।জী মাং নমস্থুরু | 

মামেবৈষ্যসি যুজৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ৮ 
[ গীত ৯৩৪ ] 

ইত্যাদিডিঃ শুদ্ধভজনস্যোক্তত্বাগু। 
তথাঁপি “অধিষজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভূতাম্বরঃ৮ [ গীত] ৮1৪] 

ইত্যাদৌ চ স্বস্যান্তর্য্যামিত্বেন চোক্তত্বাৎ। সর্বগুহতমত্বগুহাতরত্বয়োরন্ুপ- 

পত্তিরিতি। যদ্ যদেব পূর্ববং নামান্যতয়োক্তং ত্যৈবান্তে বিবিচ্য 
নির্দিষ্টত্বাৎ । উচ্যতে-_ন তাঁবু ভজনতার তম্যমৃ । অত্র ভজনীয়তারতম্য- 

স্যাঁপি সম্ভবে গৌণমুখ্যন্তায়েন* ভজনীয় এবার্ঘসম্প্রতীতেঃ | মুখ্যত্ব্ক-_ 
“তস্য ফলমত উপপতেঃ” [ ব্রন্ধ সৃঃ ৩২1৩৯ ] ইতি ন্যায়েন বিশেষতস্ত 

তচ্ছবেন ন স্বয়মেব .তন্দ্রপ ইতি মচ্ছব্দেন স্বয়মেবৈতদ্রপ ইতি চ 
ভেদস্য বিদ্মানত্বাৎ উপদেশঘয়ে নিজেনৌদাপীন্যেনাবেশেন চ লিঙ্গেনা- 
পূর্ণ ত্বোপলম্তাৎ। 

১। শ্রীকুষ্ণসন্দর্ডে ৮২ অন্বচিন্তিতবাক্যে 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্” ইত্যাদিঙ্লোকমারত্য 
“সর্বধন্মান্ পরিত্যজ্য* ইতি ্লোকপর্ধান্তান্ বট গ্লোকা হদ্ধ,তা এ্মদৃগ্রস্থকারঃ গান্ ব্যাখ্যাত- 

বান্। তদ্ব্যাখ্যান্তে “তথাহি” ইত্যাদি ব্যাখা! যোজ্যা ইতি ফলিতার্থঃ। 
২। শ্রীভগবদগীতোক্ম্--সর্বগুহৃতমং ভৃয়ঃ শৃখু মে পরমং বচঃ। [১৮৬৪] 

৩। “সত্যং তে গ্রতিজানে প্রিয়োৎপি মে” ইতি গীতা ১৮1৬৫ শ্লোকাংশ পাঠ; । 
৪। গোৌণছুখ্যয়োযুখে ( এব ) কাঁধাসজ্প্রতারঃ 



১৬৪ শ্রীকৃফ-সন্দ্ভীয় 

ফল-ভেদ-ব্যপদেশেনৈবকারেণ চ তত্বদর্থস্যৈষ পু্টত্বাৎ সাক্ষাদদেব 
ভজনীয়তারতম্যমুপলভ্যতে । বস্তৃতস্ত নর্বভাবেনেত্যন্য সর্বেরবজ্দিয়- 

প্রবণতয়েত্যর্থঃ । গৌণমুখ্ন্যায়েনৈব জ্ঞানমিশ্রস্ত সর্ববাজ্মতাভাবনা- 
লক্ষণভজনরপার্থন্ত বাধিতত্বাৎ। *স্থানং প্রাপ্ন্ত্ি শাশ্বতম্” [গীতা 
১৮৬২1 ইতি লোকবিশেষপ্রাপ্তেরেব নিদ্দিষত্বাৎ । 

তন্মান্ন চ ভজনারুতিতারতম্যাবকাঁশঃ | ন চ ভজনীয়স্যৈব পরোক্ষা- 
পরোক্ষতয়। নির্দেশয়োস্তারতম্যম্। তদৈব তয়! প্রাচীনয়া চ অনয্বা 
গতিক্রিয়য়। সঙ্কোচবৃত্তিরিয়ং কল্পনীয়। | 

যগ্ধন্তধ্যামিণঃ সকাশাদন্যাপরাবস্থা ন শ্রুয়তে শাস্ত্রে শ্রায়তে ভু 

তদবস্থাতঃ পরা ততোইপি পর] চ সর্বন্র। 

অভ্রৈব তাবৎ_-- 
“সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিষজঞ্চ যে বিছ্বঃঠ [গীতা ৭৩০ ] 

ইত্যানৌ ভোব্যপদেশাৎ। তত্র “নহযুকেহপ্রধানে” [পাণি নুঃঠ ২1৩১৯] 
ইতি ল্মরণেনাধিযজ্ঞন্তান্তর্যযামিণঃ সহার্থতৃতীয়াস্ততয়! লব্ধনমানপদস্থয 
স্বস্মাদপ্রধানত্বোক্তে স্ততঃ পরত্বং শ্রীরৃষ্ণন্ত ব্যক্তমেব | 

«“অধিষজ্ঞোহহমেবাত্র” [ গীত। ৮1৪ ] ইত্যাদো চ তদেব ব্যজ্যতে। 
«নস এবং ভগবান দ্রোণঃ প্রজারূপেণ বর্ততে” [শ্রীভাগ ১৭1৪৫ ] 
ইতিব। তন্মাস্তজনীয়-তারতম্যবিবক্ষয়েবোপদেশতারতম্যং সিদ্ধমৃ-_ 

«এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি” [ছা উঃ ৭ প্রপা ১৬খং ১] 
ইতিবৎ। যঃ সত্যেন ব্রহ্মণৈব প্রতিপাগ্তভূতেন সর্ধবং বাদ্দিনমতিক্রম্য 
বদতি এষ এব সর্ববষতিক্রম্য বদতীত্যর্থট । তদেবমর্থে লতি যথা 

তত্র বাঁদস্তাতিশায়িতালিঙ্গেন নামাদিপ্রাণপর্যযস্তানি তৎ্প্রকরণ 

উত্তরোত্তরভূতময়োপদিষ্টান্থপি সর্বাণি বস্তগ্ততিক্রম্য ব্রহ্ষাণ এব তূমত্বং 
সাধ্যতে। তদ্দত্রাপ্যুপদেশাধিক্যেন প্রতিপাগ্ভাধিক্যমিঘি। অতঃ 
শ্রীকৃষ্ণন্তৈ বাধিক্যমিত্যন্তেহপ্যুক্তমিতি দিক্ । 

১৭ সহার্থেন বুক্ধে অপ্রধানে তৃতীয় ভাৎ-_দপুত্রেণ সহাগতঃ জি 

২। পএষ বৈ” ইতি পাঠীস্তরম্। 



সব্বসম্থা্গিনী ১৬৫ 

অথ «শৃণু নারদ ! বক্ষ্যামি” ইত্যাদি চরণচিহ্ব- 
প্রতিপাদকপাদ্মবচনাস্তঃ আদিরুশবাদেতান্যাপিণ' 

পদ্যানি জেয়ানি-- 
“মধ্যে ধ্বজা তু বিজ্ঞেয় পদ্মং ত্বস্থলমানতঃ | 

বঙ্জং বৈ দক্ষিণে পার্থ অন্কুশো! বৈ তদগ্রতঃ ॥ 
যবোহপ্যঙ্ু্ঠমূলে স্যাৎ স্বস্তিকং ত্র কুত্রচি। 
আঁদিং চরণমারভ্য যাবদৈ মধ্যম! স্থিত ॥ 
তাঁবদ্বৈ চোর্ধরেখা চ কধিত। পান্মনংজ্ঞকে | 
অফকোণস্ত ভে! বুম! মানং চাষ্টাঙ্কুলৈশ্চ তৎ ॥ 
নি্দিং দক্ষিণে পাদে ইত্যাহ্মুনয়ঃ কিল। 
এবং পাঁদস্য চিহ্বানি তাগ্যেব হি তু বৈষুব। 

দক্ষিণেতরস্থানানি সম্বদাশীহ সাম্প্রতম্ । 

চতুরনুলমানেন তৃঙ্থুলীনাং নমীপতঃ ॥ 
ইন্দ্রচাপং ততো বিগ্তাদন্যাত্র ন ভযেৎ কচিৎ। 
জ্রিকোণং মধ্যনিদ্দিষং কলসে| যত্র কুত্রচিৎ ॥ 
অঙ্টাঙ্গুলপ্রমাণেন তত্তবেদর্দচন্দ্রকঘ্ | 
অর্ধচন্দ্রসমাকারং নিদ্দিষউং তথ্য ম্থাব্রত ॥ 
বিদ্দুর্বৈ মৎব্যচিহুঞ্চ আদ্যন্তে বৈ নিরূপিতষ্ । 
গোষ্পদং তেষু বিজ্ঞেয়মাদ্যাঙ্্লগ্রমাণতঃ ॥৮ ইত্যাদি । 

তদগ্রে চ। 
«*যোড়শন্ত তথ চিহ্ং শৃণু দেবধিলত্তম ! 
জশ্বৃফলসমাকারং দৃশ্যতে যত্র কুত্রচিৎ। 
তচ্চিহ্বং ধোঁড়শং প্রোক্তমিত্যাহুমুনয়োহনতাঃ ॥”ণা ইডি । 

, ও উক্তশ্চৈষঃ “আদি” শবঃ শ্রীকৃসনর্তে ৮২ অস্কচিহ্িতবাক্যে “্অবভারে কখঞ্চন+? 

পড্ভাংশত্তান্তে। অতঃপরং “মধ্যে ধবজ! ' তু বিজেয়া” ইত্যানদিপভামি ধোজিগুব্যানীতি সর্ব- 
সংবাদিনীকারাভি প্রাঃ । 

1 “আদিশবাদতোহনান্তপি” ইতি পাঠাত্তরম্। 
থু উদ্ধৃতোহ্রং শ্লোকত্তত্ৈব শ্ীকঞসন্দতে। 

ঞচরণ-চিন্নানি। 



১৬৬ শ্রীকৃষণ-সন্দভাঁয় 

অত্র বৈষবোত্তমেত্যাদিকং শ্রীনারদসন্বোধনমূ । যদ কদেতি যদা 
কদাচিদেবেত্যর্থঃ । মধ্বমাপাফিঃপর্ধ্যস্তয়োঃ সমদেশো মধ্যস্তত্র ধবজা- 
ধ্বজঃ।| অঙ্গুলমানতঃ পাদাগ্রে ত্র্যস্কুলপ্রমাণদেশং পরিত্যজ্যেত্যর্থ; | 

“পন্স্যাধে। ধ্বজং ধন্তে সর্ধবানর্থজয়ধ্বজম্” ইতি স্কান্দসম্যাদা। 
যত্র কুত্রচিৎ পরিত ইত্যর্থঃ। আদিমস্ুষ্ঠতর্জনীদদ্ধিমারভ্য মধ্যমামধ্যং 
যাব তাবদুদ্ধরেখা ব্যবন্থিতা পাম্মসংজ্ঞকে পুরাণে কথিতেত্যর্থঃ। 
অস্টীঙ্ুলের্মানং তদিতি মধ্যমাঙ্গল্যগ্রাদষ্টাস্ুলমানং পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ | 

তাবঘিস্তারত্বেন ব্যাখ্যায়াং স্থানাপমাবেশঃ | অতএব পূর্ববমপি 

তথ৷ ব্যাখ্যাতমূ। এবমুত্তরত্রাপি জ্রেয়ম। ইন্দ্রচাপত্রিকো গার্ঘচন্দ্র- 
কাণি ক্রমাদধোহধোতাগস্থানি । অন্যত্রেতি ভ্রীকৃষ্ণাদন্যত্রেত্যর্থঃ | 

বিন্ঠুরং বরমৃ। আদৌ চরণস্াদিদেশে তদহ্থুলিলমীপে বিন্দুঃ। অস্তে 

পাঞ্চিদেশে মৎস্যচিহ্নুম্ । ষোড়শং চিহুমুভয়োরপি জ্ঞেয়ম্-_দক্ষিণাদ্যনিয়মে- 
নোক্তত্বাৎ। অত্র দক্ষিণাস্ুষ্ঠীধশ্চক্রং বামান্ুষ্ঠাধস্তন্মুখং দরঞচ স্কান্দোক্তানু- 
সারেণ। তে হি শ্রীকৃষ্ণেহপ্যন্তত্র আয়েতে। যথাদিবরাহে মথুরা- 
মগ্ডলমাহাত্য্যে-__ 

দ্যত্র কৃষ্ণেন স্চীর্ঘং ক্রীড়িতঞ্চ যথান্থখম্ 
চক্রান্কিতং পদ। তেন স্থানে ব্রহ্ষময়ে শুভে ॥৮ ইতি । 

শ্ীগোপালতাপন্যাম্-_ 
“শঙ্গধ্বজাতপত্রস্ত চিন্িতং চ পদদ্য়ম্” [ গোপালতাপনী উঃ ভাঃ 

৬] ইতি /% 

আতপত্রমিদঞ্চক্রাধস্ত/জ্জ্রেয়ম। দক্ষিণন্য প্রাধান্যাতত্রৈব স্থান- 
সমাবেশাচ্চ । আঙ্গুলপরিমাণমাত্র দৈর্ঘ্যাচ্চতুর্দশাংশেন. তদ্দিস্তারাৎ ষষ্ঠাং- 
শেন জ্বে়মূ। অন্যত্র দৈর্ঘ্যে চতুর্দশাঙ্গুলিপরিমাণত্বেন প্রসিদ্ধেরিতি |ণ' 

| ক্গ মুভ্রিতগোপালতাপন্তাং তু-_- 
“দিব্যধ্বজাতপন্্ৈস্ত চিষ্িতং চরণত্বয়ম্” ইতে)ব পাঠঃ সমুপলভ্যতে | 

+ শ্রীচরণ-চিহ্নু-বিষয়ে এতদধিকং জ্ঞা তব্যঞেৎ শ্রীমস্তাগবতীয়দশস্বন্বীর-.৩* অধ্যায়- 
স্থৈকবিংশগ্লোক-ব্যাখ্যানে বৈষবতোধিণী দ্রষ্টব্যা। অন্মিন্ বিষয়ে শ্রীজীবচরণ ডর 
ইপ বিভতে। 



সর্ববসন্বাদিনী ১৬৭ 

অথ দ্বিনবতিতমবাক্যানস্তরংক% নিত্যত্ব-প্রকরণে শাস্ত্রানর্থক্যমিত্য- 
নিভ্য-বিগ্রহ গ্রীক ম্যানস্তরমিদং বিবেচনীয়ম্,“ননু বালাতুরাস্থ্যপ- 

. পরমোপান্ত্ব। চ্ছন্দনবাক্যব তজ্জ্ঞানমাত্রেণাপি পুরুযার্থসিদ্ধি- 
দৃশ্যিতে।. ততো নার্থান্তরদস্তাবে তৎ সম্মারকবাক্যং কারণমৃ। কিন্তু 
প্রথমতস্তদভিরুচিতে তদানীমসত্যপি বস্তবিশেষে তদীয়হিতবস্তৃস্তর- 

চিন্তাবতারায় বালাঁদীনিব মাত্রাদিবাক্যং সগুণবিশেষে সাধকান্ 
প্রবর্তয়তি শান্ত্রম। পশ্চাদ্ যথ! স্বহিতে ক্রমেণ স্বয়মেব প্রবর্তান্তে 

বালাদয়স্তথা বলবচ্ছাস্ত্রাস্তরং দৃষ্ট। নিগুণে বা নিত্যপ্রাকট্য বৈকৃণ্ঠনাখ- 
নাফষণণঞুণে বা প্রবতশ্যান্তে” ইতি তন্,স্মনস্তগুগরূপাদিবৈতব* 
নিত্যাম্পদত্বাৎ। .তদ্রপেণাবস্থিতির্নীসম্তবিতেতি ।ণ* প্যদ্গতং ভবচ্চ 
ভবিষ্যচ্চ” ইতি শ্রুতেঃ। সম্ভাবিতায়াস্ত তম্তামবতারবাক্যং চাবতারম্ 

প্রপঞ্চগততদীয়প্রকাশমাত্র-লক্ষণত্বাৎ। 
নারায়ণাদীনাঞ্চ তত্রৈবাবতাঁরে প্রবেশমাত্রবিবক্ষাতে। ন বিরুধ্যতে । 
কিঞ্চোতরমীমাংসায়াং তত্রহুপাসনাশাস্ত্রোস্ত। “যা যা মৃত্তিস্তদ্বত্য এব 

দেবতাঃ” ইতি সিদ্ধান্তগ্রহঃ। ততশ্চ “তং গীঠগং যে তু যজ্তি ধীরা- 
স্তেষাং স্বখং শাশ্বতং নেতরেষাম্” ! গোপালতাপনী পূ ভাঃ ২৯ 
ইত্যাদিক! গোপালতাপন্যুপনিষদপি যেনাষথার্থ! মন্যতে তস্য তু মহদেব 
সাহলম্। 

অন্তর চ শাশ্বতম্থখফলপ্রাপ্ডিশ্রবণাৎ তৎগীঠস্ত যজনং বিনা! জ্ঞানম- 

মাহসময়মূ, "জ্ঞানাম্মোঞ্ষঃ ইতি শ্রুতেঃ | অত্রৈব ধীরা ইতি বিশেষণাৎ 
বালাতুরবস্ভাবস্তেষাং দুর এবোৎসারিতঃ | 

প্নেতরেষাম্” ইতি নির্ঘধারণেন তদ্যজনম্য পরম্পরাহেতুত্বমপি 

* পদ্িনবতিতমবাক্যানস্তরম্” ইত্যেতৎ হুচয়তি মুলগ্রস্থবাক্যাফকম্। 
1 মূলগ্রন্থে ৯২ অন্বচিন্নিতবাকো-_““তদেবং শ্রীকষ্চস্য স্বয়ং ভগবন্ধে সুষ্ঠ নির্ধারিত 

নিভ্যমেব তজপদ্ধেনাবস্থিতিরপি দ্বররমেৰ সিদ্ধা1* ইতি। 
$ অত্র দুড্রিতগোপালতাপক্কাং "তং পীঠগং বেধ্ৃভজস্তি ধীর” ইত্যেব পাঠো দৃশ্তীতে । 



১৬৮ শ্্ীকু্জ-সন্দর্ভীয় 

নিষিধ্যাতে । অতএব “নাম ব্রন্ষেত্যুপাসীত”% ইতিবদত্রারোৌপোইপি ন 

মন্তব্যঃ | তল্মাদারাধনবাক্যেন তশ্ত নিত্যত্বং সিদ্ধ্যত্যেব । 

“স্বাধ্যায়াদিউদেবতাসংগ্রয়োগঃ” [ পাতঃ সুঃ সাধন পাঃ ৪৪ সুঃ) 

ইতি ম্মরণধ্চাত্রোপষন্তকমিতি । ভ্রেলোক্যসম্মোহনবচনাত্তরঞৈৰংণ' 

ব্যাখ্যেয়মূ। 
যদি ব1 গ্রীকৃষ্ণাদীনাং স্বয়ংভগবতাদিকমননুসন্ধায়ৈব প্রলাপিভিরু- 

পাসনানুসারেণান্যদাপি কশ্চিম্মুলভূত এব ভগবান তত্রদ্রপেণোপাপ- 

কেভ্যে! দর্শনং দদাতীতি মস্তব্যমূ, তথাপি শ্রুত্যাদিপ্রনিদ্ধানাং তত্বদু- 

পালনাপ্রবাহাণাং- 

এম্বয়ং সমুভীর্ধ্য ভবার্ণবং ছ্যুমন্ ! 
সৃভুস্তরং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ । 
ভবৎপাদাস্তোরুহনাবমন্ত্র তে 
নিধায় যাতাঃ সদনুগ্হে। ভবান্ ॥” 

[ শ্রীভাগ ১২৩১] 

 ইত্যনুসারেপা িচ্ছিসনপরদায়স্েনানাদিনিশবত্াৎ, অনন্তত্বাৎ কেধাঞ্চি- 
তত্তচ্চরণারবিন্দৈকসেবামাত্রপুরুষার্ধাণাং “যে যথা মাং প্রপদ্ধান্তে” 
[ গীত ৪1১১ ] ইতি ন্ঠায়েন নিত্যতদেকোপলবত্বাৎ ভ্রীভগবতঃ সর্ববদৈব 
তত্ন্রপেণাবস্থিতির্গম্যত এব। অতএব “ভবৎপদাস্তোরুহনাবমত্র তে 

নিধায়” ইত্যুক্তমূ। তদেতামপি পরিপাটীং পশ্চাদিধায়াহ-_ 
শ্রীগোপীনাং “এষাস্ত ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদাস্তা- 

ভজন-দাহাত্মাদ। .  মেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ। 

* ছান্দোগ্যোপনিষদি “নামব্রদ্ষেত্যুপান্তে € +১1৫ ) “মনোব্রদ্দেত্যুপাসীত” ( ৩1১৪।১ ) 

ইত্যাকারকমেব শ্রুতিদ্বরমুপলভ্যতে। 
1 মুলগ্রনথপ্রীকফসন্ধর্তে ৯৩ চিষ্টিতবাক্যে তৃষ্ঠতে সন্মোহনবচনদ্ বখা। উলোকা- 

সম্থোহনতন্ত্রে উষদ্টাদশাক্ষরজপ গ্রসন্গে-_ 

অহনিশং জপেছ্ বন্ধ বন্ত্রং নিয়তমানসঃ | 

ন পহীতি ন লন্দেছে! গৌপবেশধন্গং হরিন্ ॥ 



সর্ববসম্থাদিমী ১৬৪৯ 

এুতদ্বধীকচষকৈরসকৃৎ পিবামঃ 
শর্ববাদয়োহভ্ৰযদজমধ্বস্ৃতাঁসবং তে ॥ 

তন্ভুরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং 

যদেগাকুলেহপি কতমাঙ্ি রজোহভিষেকমূ। 
যজ্জীবিতস্ত নিখিলং ভগবাম্মুকুন্দ- 

স্্গ্ভাপি যৎপদরজঃ শ্র্ততিম্বগ্যমেব ॥৮ 

[ শ্রীভাগ, ১০।১৪।৩৩-৩৪ ] 

যত্রাবতীর্ণঃ প্রীভগবান্ তত্রেহ শ্রীমথুরামণ্ডলে, তত্রাপি ' অটব্যাং 
শ্ীবৃন্দাবনে তত্রাপি শ্রীগোকুলে। কথভূতং জন্ম %গোকুলবাগিনাং 

মধ্যেহপি কতমস্ত যস্ত কম্তাপি অভ্বিরজসাভিষেকো। যম্মিন্ তৎ1৮-- 
( শ্রীধরস্বামী টাকা ) 

“এষাং ঘোঁষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাঁতেতি ন- 

শ্চেতে। বিশ্বফল[ৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্ম,হতি । 
সদ্বেষাদিব পুতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাঁপিতা 

যদ্ধামার্থন্গৃৎপ্রিয়াত্বতনয়প্রাণাশয়াস্ৎকৃতে ॥” 
[ শ্রীভাঁগ, ১০।১৪1৩৫ ] 

'রাত। দাতা । “ত্বৎঃ ত্বত্তঃ। “অয় ইতস্ততো৷ গচ্ছগু | 
“তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাত্তাঁবৎ কারাগৃহং গৃহমৃ। 

তাঁবন্মোহোহজ্বিনিগড় যাঁব€ কৃষ্ণ ন তে নাঃ ॥৮ 
[ শ্রীভাগ, ১০1১৪।৩৬ ] 

“অন্তগূহগতাঃ কাশ্চিদেগাপ্যোহলন্ধবিনির্গমাঃ | 

কৃষ্ণং তত্ভাবনাযুক্ত1 দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ ॥ 
£সহপ্রে্ঠবিরহতীব্রতাপধৃতাশ্ুভাঃ। 

ধ্যানপ্রাপ্ডাচ্যুতাশ্লেষনিৰ্ ত্য। ক্ষীণমঙ্গলাঃ ॥ 
তমেব পরমাত্মীনং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঁঃ। 
জন্থগুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥ 

২২ 



১৭৩ শ্রীকৃষ্ণ-সব্দভীয় সর্ববপন্থাদিনী 

শ্রীপরিক্ষিহুবাচ। 

কৃষ্ণং বিছুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়। মুনে। 

গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্ ॥ 

প্রীশুক উবাচ। 

উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈগ্তঃ দিদ্ধিং যথা গতঃ। 
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ ॥ 

নৃণ1ং, নিঃশ্রেয়মার্থায় ব্যভির্গবতো নৃপ। 
অব্যয়স্থ্া প্রমেয়স্ নিগুণস্ গুণাত্বনঃ ॥ 

কামং ক্রোধং ভয়ং স্লেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ। 
নিত্যং হবো বিদধতো। যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥ 

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্যে! ভবত। ভগ্রবত্যজে । 
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ধে যত এতদিমুচ্যতে ॥”৮ 

[ শ্ীভাগ, ১০।২৯।৯-১৬] 

ইতি শ্রীভগবৎসন্দর্ডে শ্রীকৃঞ্চসন্নর্ভস্তানুব্যাখ্যা লমাপ্ত] | 
সমাণ্ডেয়ং সর্ববসন্বাদিনী। 



শনক্্রস্ন্বািসীল্ত্র ন্িভ্রভ হ্বঙ্গাল্হম্খাদ 
সাঃ. জ 

শ্রীকৃষ্ণকে প্রণ!ম করিয়া আাঁমি শ্রীভাগবত-সনর্ভের সর্বসগ্থাদিনী নায়ী 
অনুব্যাখ্য। করিতেছি। 

কোটি কোটি মহাভাগবত, বহির্ি ও অন্তদৃষ্টি দ্বার! ধাহার ভগবত বিনিশ্চয় করিয়াছেন, 
ভগব্াই ধাঁহাঁর নিজন্বরূপ, যে স্বপ্ন ভগবানের শ্রীপাঁদপণ্পকে অবপথ্বন করিয়া! অন্তত্র দ্বর্নভ 

গ্রকৃফ-চৈতস্ভের ভঙ্গবন্তার সহত্র সহতর প্রেম-গীযুষমযর় জাহুবীধার! তীয় নিজ অবতার 

প্রমাণ প্রকটনে প্রচারিত হইয়াছে,১ ধিনি স্বকীয় সম্প্রদায়ের পরম 

অধিদেবত1, সেই শ্রীন্কষ্ণচৈতন্ত নামধেয় শ্রীভগবান্কেই রম্দ্ভাগবত শান্তর এই কলিযুগে 
বৈষ্ঞবগণের উপাস্ত বলিয়। নিণীত করিয়াছেন এবং তদর্ঘবশিষ্ঠ একটি পঞ্চে তাহার স্ততি 

করিয়াছেন। শ্রমস্তাগবতের একাদশ স্বন্ধে কলিযুগের উপ!স্ত“গ্রসঙ্গে উন পকৃষ্ণবর্ণং ত্য 

কৃষ্ণং* পন্ভের অবতাঁরণ! করা হইয়াছে । উহা অর্থ এইরপ ১-- 

কাস্তিতে ধিনি অকৃঞ্চ অর্থাৎ গৌরবর্ণ; বুদ্ধিমান জনগণ কলিখুগে সেই গৌর-বিগ্রছেরই 
উপাঁসন! করেন। এই উপাস্ত বিগ্রহের গৌরস্থ সম্বন্ধে শ্রীমগ্ডাগবতেই প্রদাণ-বচন ছৃষ্ট হয়। 
গর্ীচার্য্য শ্রীনন্দকে 'বলিতেছেন,__যুগে ঘুগে তোমার পুত্র তন্ন গ্রহণ করেন, গুরু, 

রক্ত ও পীত-_-এই তিন বর্ণের তন্, গত তিন থুগে প্রকাশ পাইগ়াছেন। ইদানীং (ঘ্বাপরে) 

ইনি কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হুইয়াছেন। সত্যযুগে ইহাঁর শুরুবণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, স্বাপরে 

কষ্ণবর্ণ, আুতরাং পরিশেষ-প্রমাণে কলিধুগে এই টপান্ত দেব যে পীশুবর্ণ ধারণ কেন, তাহা 

প্রতিপন্ন হইল। কেন না, "ইদানীং* এই পদদ্বার! দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতারের কথাই বলা হইয়াছে। 
সতাযুগের অবতার শুরুবর্ণ, ত্রেতাধুগের অবতার রক্তবর্ণ এ কথ শ্রমস্ভাগবতের একাদশ 

বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। “আসন” ক্রিয়া-পদ অতীত কা বুঝায়। যুগের পর যুগ আসিতেছে ও 

,১। এন্থলে সমাস-বন্ধ যে দীর্ঘ পর্দটির অনুবাদ দেওয়। হইল, সেই পদটি ও তাহার খ্াাসবাক্যাবলী 

গাঠকগণের বোধ-সৌকর্যযার্ধ নিম্নে প্রকাশিত হইল ;_- 
"নিজ্ঞা বতার-প্রচার-প্রচারিত-ন্বস্বর প-ভগবৎ-পাদ-কমলা বলদ্ধি-ছুল ভ-প্রেম-পীযুষময়-ঈলা-প্রবাহ-সহন্্মূ"। 

ন্িন্ত অবতারঃ ( যঠীতৎ), তণ্ত প্রচার ( যঠীতৎ), তেন প্রচারিতং (ভৃতীয়াতৎ), শ্বস্ত স্বরূপং ( বঠীতৎ ), 

স এব ভগবান্ ( কর্দধ! ), তন্ত পদৌ (ধ্ঠীতৎ ), তাবেব কমলে ( কর্দুধ। ), তে অবলম্বতে যৎ (উপপদ ), ছুলপং 

প্রেম ( কর্দধা ), গঙ্গারাঃ প্রবাহেব (ধহীতৎ ), গীযুষময়ং গঙ্গাপ্রবাহনহত্রং ( কর্মধা1), ছুল ভপ্রেম এব পীযুষগয়- 
গঙ্গা প্রবাহসহত্তরং ( কর্ণাধ! ) নিজাবতারপ্রচার-প্রচারিতং ন্বন্বরূপং তগবৎপাদ কমলাধলমি ছল ভপ্রেসগীযুষময়- 

গ্গাপ্রবাহলহতরং যেম তং (বহুত্রী)। 



১৭২ তত্ব-সন্দর্ডের 

যাইতেছে। এস্থলে অতীত কালের ক্রিগ্ান্বার! যে পীতবর্ণ স্থচিত হইয়াছে, তাহাতে অতীত 
কলি কালকেই লক্ষণ করা হইয়াছে । একাদশ স্কন্ধে শ্তামত্ব, মহারাজত্ব ও বাস্থদেবাদি 

চতুষুর্তি ও তদীয় আকার-গ্রকাঁর ও পরিচয়-কথন-স্থলে বল! হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণই ছাপরে উপান্ত। 

স্বাপরে তগবান্ শ্তামবর্ণ, পীতবন্ত্র ও ম্বকীয় আঘুধধারী, শ্রীবৎসাদি লক্ষণত্বারা উপলক্ষিত। 

হেনৃপ, পরমতত্ব জিন্তানু-ব্যক্তিগণ এই মহারাজ-লক্ষণে লক্ষিত পুরুষশ্রে্ঠ শ্রীতগবানের 
বেদতন্ত্ বারা উপাসন। করিয়! থাকেন। তাহার এই বলিয়া! নমস্কার করেন,--”ছে ভগবন্ 

' বান্থদেব, তোমায় নমস্কার 5 সন্বর্ষণ, তোমায় নমস্কার; প্রায়, তোমায় নমস্কার ; অনিরুদ্ধ, 
ভোমার নমস্কার ।” 

কিন্ত বিষুধর্মোতরে যে যুগাবতাঁর-বচন কীর্তিত হইয়াছে, সেই বচন-প্রমাঁণে জানা 
যার, ঘাপর-যুগের যুগ্রাবতারের বর্ণ শুকপক্ষ-বর্ণ এবং কলিযুগাবতারের বর্ণ নীলঘন। ইহাঁও 

মিথ্যা নহে। যে দ্াপরে কৃষ্ণ অবতার ন! হন, উহা! সেই দ্বাপর-অবতারের বর্ণম্চক প্রমাণ- 
ৰচন বলিয়। মনে করিতে হুইবে। অপিচ যে ছ্বাপরে গ্ররুষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, সেই কলিতেই 

শ্রগৌর অবতীর্ণ হইয়! থাকেন। শ্রকৃষ্ণাবতাঁর ও শ্রীগৌরাবতার একই রস-সত্বন্ধ-ুে 
স্বন্ধ। ইহাতে ইহাই জান! যায় যে, প্রীগোর, শ্রীরৃষণাবি9্ভাব-বিশেষ । যে দ্বাপরে শ্রীকুষ্ণা- 

বতার হয়েন, সেই কল্িতেই শ্রীগৌর অবতীর্ণ হয়েন, এই নিয়মে কোনও ব্যভিচার নাই। 
বিষুধর্ষোর গ্রন্থে প্রতিকূল প্রতীয়মান একটি বচন দেখিতে পাওয়। যায়, তাহা 

* এই যে, “সত্য, ভ্রেতা, দ্বাপরে যেমন প্রত্যক্ষরূপধারী যুগাবতার আবিভূ্ত হয়েন, কলিতে 
হরি তাদশ কোন প্রত্যক্ষ রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন না। এজন্ত তাহাকে পত্রিুগ 

নামে অভিহিত কর! হয়। কলির অবসানে বান্দেব বক্ধবাদী কফিতে অনুগ্রবেশ 
করিয়া জগং রক্ষা! করেন।” এ প্রমাণও অমান্ত নয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পরশ্বধ্য অসীম। 
তাহা্তই সময়ে সময়ে এই আর্ষ ঝচন-প্রমাণের অতিক্রম দৃষ্ট হয়। কলিকালেও 
শ্রীভগবান্ আত্মদেহ প্রকট করিয়৷ অবতীর্ণ হয়েন। কলির প্রারভেও শ্রীরুষ্ণলীলার স্থিতি 
শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়! যায়। 

শ্রীযস্ভাগবতে একাদশ স্বন্ধে কলিযুগে তাহার আবির্ভাবত্বের উল্লেখ একটি গ্লে।কের বাক্য. 

বিশেষ হারা অভিব্ক্ত হইয়াছে, সেই প্লোকটি এই $-- 
কষ্ণবর্ণং ত্বিযাকষণং সাঙ্গোপাঙগা স্তপার্যদম্ | 

যভৈঃ সন্কীর্তন-প্রামৈর্যজস্তি হি নুমেধনঃ ॥ 
এই প্লোকে “কৃষ্ণ এই ছুইটি বর্ণ আছে, ইহার বিশেষ অর্থ এই যে, ধাহার পর্ণ নামে 

সক” এই ছুইটি বর্ণ আছে, তীহাকেই কৃষ্ণবর্ণ বল! হইয়াছে। ফণিতার্থ এই যে, নী. 
৯৩5” নামে শ্রাকষত-অভিব্যঞ্রক “কষ” এই বর্ণযুগল প্রযুজ হইয়াছে। 

শীমন্তাগবতে অন্তঅও এরূপ পদ-প্রয়োগ দৃ্ হয়। তদ্যখা--তৃতীয় সন্ধে “সমাছুত!" ইত্যাদি 
গদ্ভে ছুইটি পদ আছে, বখা-$তিয়ঃ সবর্ণঃ।” শ্রীধরম্বামী টাকায় ইহার অর্থ করিয়াছেন,-- 



অনুব্যাখ্য। "- ১৭৩ 

শ্রী কল্সিী। এই রুল্সিণী পদের সমান ছুইটি বর্ণ আছে যে নামে, তিনি পশ্রিয়ঃ সবর্ণঃ* 
অর্থাং রুঝ্সি। সেইরূপ “কৃষ্ণবর্ণ" পদে প্রীকষ্চচৈতগ্ভ দেবের নামই সুচিত হইয়াছে। 

অথব! কৃষ্চবর্ণ পদের অপর অর্থও হুইতে পারে, বথা--তিনি শ্রীরুষের বর্ণনা করেন, 

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দ-বিলাস-স্মরণ-জনিত উল্লাবশতঃ যিনি স্বয়ং কষ্খগুণোৎকীর্তন 
করেন এবং সর্ব জীবের প্রতি পরমকরুণাবশতঃ সকল লোকের প্রতিই শ্রীকষ্ণের সম্বন্ধে 
উপদেশ গ্রদান করেন, এমন যে অবতারী, তিনিই কৃষ্ণবর্ণ। 

অপিচ স্বয়ং অকৃ্ণ অর্থাৎ গৌরকাস্তি ধারণ করিয়! যিনি কৃষ্ণ সম্বন্ধে উপদেষ্টা এবং 

ধাহাকে দর্শন করিয়া! সকলের হৃদয়ে শ্রীকষ্কসকুর্তি গ্রকাঁশ পায়, এমন যে বিগ্রহ, তাঁহাকেই 
উক্ত পদ্ঘে পকৃষ্ণবর্ণং ত্াক্ৃষ্ণমূ” বলিয়! অভিছিত করা হইয়াছে। 

কিংব। জন-সাধারণের দৃষ্টিতে ধিনি অক্কষ্ণ অর্থাৎ গৌররূপে প্রতিভাত হন, ভক্ত- 

বিশেষের দৃষ্টিতে তাহারই প্রকাশ-বিশেষক কাস্তিতে তিনি কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ শ্তামন্ুন্দর বলিয়া 
প্রতীত হয়েনঃ এতাদৃশ যে বিগ্রহ, তিনি "কৃষ্ণবর্ণ ত্বিষারুষ” বলিয়া! অভিহিত হইয়াছেন। 

ফলতঃ ইহাতে সর্বপ্রকারেই শ্রীকৃষ্ণরূপের প্রকাশ নিবন্ধন এই শ্রীকঞ্চচৈতন্য সাক্ষাৎ 
শ্রীকষ্চেরই আবির্ভীববিশেষ-_-ইহাই উক্ত পদ্ভের ভাবার্থ। 

অভ্ঃপরে উক্ত ভাগবতীর় পদ্ধে তাহার ভগবত্াও স্পষ্টতররূপে সুচিত হইয়াছে। উত্ত 

পঞ্ধে আর একটি পদ আছে,__“সাঙ্গো পাঙ্গান্তরপার্যদম্1” বহু বছ মহাঁনুভাৰ বহু বার তাহার 

ভগবস্তাস্থচক অঙ্গ-উপা্গ-অস্ত-পার্যদ-সমন্থিতরূপে তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তাহাকে স্বয়ং ভগবান্ 
বলিয়াই বুঝিয়াছেন। গৌড়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, শুদ্ধ ও উতৎ্কল দেশবাসী মহানুভাবগণের মধ্যে 

তাহার এই ভগবন্তা মহাপ্রসিদ্ধ। মনোহরত্ব নিবন্ধন--তাহার অঙগসমূহ এবং মহা" 
প্রভাবত্ব-নিবন্ধন ত্তাহার উপাঙ্গ অর্থাৎ ভূষণনমূহই তাহার অস্ত্র, তাহার অঙ্গ উপাঙ্গসমূৎ সর্ববদ। 

নিত্যরূপে তাহার সহিত বিস্তমান বলিয়া উহারাই তাহার পার্ধদরূপে গণ্য। 
অথব। অর্থাস্তরে ইহাও বলা যায় যে, শ্রীমদবৈতাচাধ্য প্রভৃতি তাহার অত্যন্ত প্রেমাম্পদ 

বলিয়। তাহারাও অঙ্গো পার্গতুল্য ) স্থতরাং তাহারাই ইছার পার্ধদ। ইহাদের সঙ্গে ষিনি বর্তমান, 

এমন যে শ্রীকষ্ণচৈতন্ড, বুদ্ধিমান জনগণ তাহারই যন করেন। তাছাকে কোন্ উপায়ে 
যজন করেন? এতছ্ত্তরে বক্তব্য এই যে, বজসমুহ দ্বার! তাহারা যজম করেন। বজ 

শবের অর্থ পুজার উপকরণ। 
শ্রীমভাগবতের গ্থানাস্তরেও যজেশ্বরের মথা অর্থাৎ বজ্জরূপ মহোৎসবসমূহের উল্লেখ 

আছে (ন যত্র যজেশমখা মহোতসবাঃ )। এস্থলেও মখ শকের পুজোপকরণাদি অর্থই গৃহীত 

হইয়াছে। 

প্রকৃত দিদ্ধান্তে তগবৎগগ্রাপ্তির উপায়ই “অভিধেয়* নামে অভিছিত। সেই অভিধেক্ন কি 

গ্রকার, বিশেষরূগে তারা বলা হইতেছে। সন্ধীর্তন-প্রধাঁন যন্তই কলিষুগে গ্রীতগবৎ-গ্রাণ্তির 
উপায়। অনেকে একত্র মিলিত হুইয়! যে শ্রীকঞ্চনাম-গুণ-লীলা গান করেন, তাহারই 



১৭৪ তত-সন্দর্ভের 

নাষ--সম্কীর্তন। শ্রীগৌরচরণাশ্রিতদিগের মধ্যে সন্কীর্তন-গ্রধান উপাননাই পরিদৃষ্ট হয়। 
সঙ্কীর্ভনই যে কলিষুগের অভিধেয়, তাঁহ। স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে। 

এইরূপে উপান্ত ও অভিধেয়-তত্ব অবধারণ করিয়া মুলগ্রন্থে পরম উৎকৃষ্ট অর্থস্চক আর 

একটি পঞ্ডে শ্রাগৌর ভগবানের বন্দনা কর! হইয়াছে । সে পঞ্চটি এই,__ 
ৃ “অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গো রম” |-_ ইত্যাদি 

পরমবিহ্বংশিরোমণি শ্রীপাদ বান্থদেৰ দার্ধভৌম মহোদয়ও শ্রীগৌরভগবাঁনের ভগবন্থা 
দ্বর্কৃত পদ্ঘে গ্রদর্শন করিয়াছেন। সে পঞ্ডের অর্থ এই যে, *কাঁল-প্রভাবে স্বকীয় ভক্তিযোগের 
আদর্শন হইলে, ধিনি সেই স্বকীয় ভক্তিষোগ প্রাদুর্ভাব করার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈগ্ন্ত নাঁম 

পরিগ্রহ করিয়া আবিতত হইয়াছেন, তাহার শপাদপন্সে চিত্ত-ভূঙ্গ গ্রগাঢ়ন্ূপে লীন হউক ।” 

খধিবাক্য ও বিদ্বদন্থতব এই  উভয়বিধ প্রমাণ দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবন্ত| সপ্রমাণ 
হইল। 

তত্বমন্দর্ভের মললাচরণ গ্লোক- মূল গ্রন্থ তত্বসন্ধর্ভে “জয়তাং মধুরাভূমৌ”২ ইত্যার্দি শ্লোকে 

সমূহের টিগ্পনী যে “জ্ঞাপকৌ” পদ জাছে, ভাহার অর্থ *্জ্ঞাপন করার জন্ত* 

বুঝিতে হইবে। 
*কোহপি”৩ ইত্যাদি শ্লোকটিতে যে পবৃদ্ধবৈষণবৈঃ* পদ আছে, তৎস্থলে বৃদ্ধ বৈষ্ণবসমূহ 

পদের অর্থ এই,--প্রীরামানুজাচার্ধয, শ্রীমন্মধবাচার্ধয, শ্রীধরস্বামি প্রভৃতি। তাহারা যাহা 

১। তন্বদন্দর্ভের মঙ্গলা চরণাস্তর্গত উক্ত প্লোকটি নিম্নে প্রকাশিত হইল ;_- 

অন্তঃকৃঞ্ণং বহির্গোরং দর্শিতাক্স।দিবৈভবম্। 

কলৌ মস্কীর্তনা্ৈঃ ম্মঃ কৃফচৈতন্তমাশ্রিত।১ | 

মস্তাগবতের একা দশন্বন্ধীয়_ 

কৃফবর্ণং ত্বিষ।কৃষ্ং সাঙ্গে গাঙ্গান্্রপার্ধদম্্। 

যক্তৈঃ সঙ্কীর্তন-প্রায়ৈর্রজন্তি হি হমেধসঃ ॥ 

এই প্লেকের অর্থাবলম্বনে প্রাগুক্ত প্লোকটি রচিত হইয়াছে। উহার অর্থ এই যে, যাহার ঘাহিরে গৌরব, 

তদন্তরে কৃষণবর্ণ, ধিনি স্বীয় অঙ্গাদির বৈভব জন-সমাঞ্জে প্রকটিত করিয়াছেন, আমর! কলিযুগে সন্বীর্তনাদি 

বার তাহার উপাসনা করি। 

২। মুল গ্োকটি এই :-_ 

জয়তাং মধুরাতৃমৌ প্ীলরপ-সনাতনৌ। 

যৌ বিলেখয়তস্তত্বং শ1পকৌ পু্তিকামিমানূ ॥ 

অর্থাৎ ভক্তি, জ্ঞাদ ও বৈরাগ্য-রূপ সম্পত্তিসম্পন্ন মধুরাবাসীর পুজনীয় রূপ ও সনাতনের গয় হউক। ,ইহার! 

পরিকর ভগবত জ্ঞাপন করাইবার অন্ত আমাদার। এই পুক্তিক। লিখা ইয়াছেন। 

৩। মুল শ্লোক ;-- . 

| কোহপি তত্বান্ধবে। ভট্ে। দক্ষিণত্বিজবংশজঃ | 
বিবিচ্য ব্যলিখদৃপ্স্থং লিখিতা দ্বৃদ্ধবৈকতৈঃ ॥ 



অনুব্যাখ্য। ১৭৫ 

লিখিয়াছেন, দেই সকল অভিমত পর্য্যালোচন! করিয়াই তত্বসন্দর্ড গ্রন্থ লেখ। হইল। ভাবার্থ 

এই যে, এই প্রণালী অবলম্বনে শ্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্ত-সংস্থাপনের আশঙ্কা নিরস্ত হইল। 
তৎপরে প্যঃ”১ ইত্যাদি শ্লোকের মধ্যে যে "এক" শবটি আছে, উহার অর্থ মুখ্য এবং 

“এত শব্দটির অর্থ--এই লিখন-_-অর্থাৎ এই গ্রন্থ । 

তৎপরে “অথ*২ ইত্যাদি শ্লোকে যে ঞ্শ্রীভাগবতসন্দর্ভং* এই পসন্দর্তংঃ গদ আছে, 

তাহার অর্থ শ্রীভাগবতসন্দর্ভ নামধেয় গ্রস্থ এবং "বশ্মি” অর্থ “কামন! করি*। 

অর্থাৎ গ্রাপা্ রূপ সনাতনের বান্ধব কোন দাক্ষিণাত্য ভট্ট ব্রাঙ্গণ, শ্ীমৎ র।মানুজাদির গ্রন্থাবলহ্বনে প্রথমতঃ 

এই মন্দর্ভ-গ্রস্থ রচনা! করেন। 

শ্রীমদ্বলদেব বিষ্যাডৃষণ মহাশয় তত্বসন্দর্ভের টাকায় নি দাক্ষিণাত্য ভট্ট ব্রাঙ্মণটি পরসদগোপাল 

ভট। তাহ! হইলে বুঝিতে হইবে, শ্রীমদ্গেপাঁল ভট্টরের লিখিত একখানি সন্দর্ভ-গ্রন্থ ছিল। মং গ্জীব 

পাদ রূপ মনাতনের আদেশে তাঁহার পধ্যালো5ন। করিয়!) উহার সংশে।ধন, পরিবর্তন, পরিব্্ধন ও ক্রমব্যবস্ধ। 

পনাদি করিয়। এই ষট সন্দর্ত গ্রন্থ বিরচন করেন। 

১। মুল গ্লোক 1 

ষঃ শ্রীকৃষ্ণপণাস্তে'জ-ভজনৈকাভিলাধবান্। 

তেনৈব দৃষ্ঠতামেতদস্ঠন্মৈ শপথোহর্পিতঃ॥ 
ইহার অর্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণপাদপন্ম-ভজনেই ধাহ।র একমাত্র অভিলাষ, কেবল তিনিই এই গ্রস্থ সন্দর্শন করুন, 

অপর কেহ যেন এই গ্রন্থ পাঠ না করেন,--এই শপথ অর্পণ কর! হইল। এই শপথের উদ্দেগ্ত এই যে, এই গ্রন্থে 

শকৃঞই যে পরম তত্ব, এই সিদ্ধান্ত শাস্তান্থসারে সংস্থাপিত হইয়াছে । যাহার! এ সিদ্ধান্তে অনা?র কছিবে, 

তাহাদের অমগলের আশঙ্কা আছে, হৃতর়াং তাদুশ অনাদর-মমঙ্গল আমন্ত্রণ ন1 করাই শ্রের,-.এই উদ্দেস্টে 

গ্রন্থকার শ্রীকৃষের পরমতত্বে অবিশ্বাসী ব্/ক্তিদিগের পক্ষে এই গ্রন্থ পাঠ কর! অবকর্তৃব্য মনে করিয়! শপথ অর্পণ 

করিয়।ছেন। ইহা শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অভিমত । পুজ্যপাদ গ্রন্থকার মহোদর কি উদ্দেষ্ঠে 

শপথ অর্পণ করিয়াছেদ, তাহ! আমদের বুদ্ধির অভীত। তাহার গ্লোকের বাক্যবিস্তাসঙ্ীতে আমর। এই 

মাত্র বুঝিতে পারি বে, প্রীকৃষ্ণপাদপত্-ভজনকারীদের জন্তই তিনি এই সন্দর্ভ-গ্রস্থ লিখিয়াছেন। গ্রস্থ-পাঠে 

স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, এই শ্রীগ্রন্থ প্রকৃত পক্ষেই শ্রীকৃষ্ণভজনের পরম সহায়। কেবল দেই উদ্দেস্ঠেই 

এই গ্রস্থ লিখিত হুইয়াছে। মায়বাদের কুতর্ক খণ্ডনের জন্য ষে বিচার প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, গাঁহ। অশেষ 

পাঁতডত্যপূর্ণ হইলেও তর্কপ্রণ।লীর গৌরব-প্রকটন গ্রস্থকারের বিন্দুমাত্রও উদ্দেশ্ত নহে। বিচার-পাঁণ্ডিতা-প্রকটন 
সনর্শনের জন্ যেন কেহ এই গ্রন্থ অধ্যয়ন না করেন, এই উদ্দেষ্তেও সম্ভবতঃ গ্রস্থকার অপরের পক্ষে এই গ্রস্থ- 

গঠনের প্রতিকৃলে শপথ অর্পণ করিয়াছেন। এই উদ্দেস্তই আমাদের মতে সমীচীন বলিয়! মনে হর'। 

২। মুল গ্নলোক 3-- 

অথ নত্বা মন্ত্রগুরূন্ গুরন্ ভাগবতার্থঘদান্। 
প্রীভাগবতসনদর্ভং সন্দর্ভং বন্গি লেখিতুম্ ॥ 

অর্থাৎ মন্ত্রঙর ও ভাগবত অর্থ শিক্ষা প্রদানকারী গুরগণকে প্রণাম করিয়! ভাগবত সন্র্ভ নামধেয় সনদর্ভ 
লিখিতে কামন! করিতেছি। 



১৭৬ তত্ব-সন্দর্ভের 

অতঃপরে সমগ্র গ্রন্থের অর্থ সংক্ষেপে প্রদর্শন করার জন্ত পযন্ত বরচ্ষেতি”১ ইত্যাদি 
শ্লোক দ্বারা মঙ্গলাচরণ কর! হইয়াছে। € এক্ষণে প্র শ্লেটকের কোন কোন পদের অর্থ প্রকাশ 

করা যাইতেছে । ) 
শক্কচিৎ*__-“সতাং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি বাক্যে। 

"অপি*--প্কচিং এই শব্দের পরে যে, "অপি" শব্দ আছে, তাহার অর্থ এই যে, শ্রীকষেঃর 
যে কেবল জ্ঞানরূপ! সত্বা-যাহা ব্রহ্ম নামে অভিহিত হইয়াছে, সেই ব্রঙ্গকেই কোন কোন 

নিগম-বাক্যে মুখ্য নির্ধারিত কর! হইয়াছে। অপি" শব দ্বার! শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানরূপ সত্তা-স্বরূপ 
ত্রঙ্গই যে মুখ্য, এই কথা বল! হইয়াছে । 

প্অংশটৈঃ*--লীলাবতার ও গুণাবতারসমুহকেই অংশক বলিয়া অভিহিত কর! হুইয়াছে। 

১। মুল গ্লেক ;-- 

যন্ত ব্র্ষেতি সংজ্ঞা! কচিদলি নিগমে যাঁতি চিন্াত্রসত্া- 

প্যংশে! যন্তাংশকৈঃ স্বৈবিভবতি বশয়ন্নেব মায়াং পুমাংশ্চ। 

একং যঠ়ৈব রূপং বিলমতি পরমব্যোয়ি নারামণাখ্যং 

স শ্রকৃষে। বিধত্তাং স্বয়মিহ ভগবান্ প্রেম তৎপাদভাজাম্ ॥ 

ইহার বঙ্গানুবাদ এই ;--বেদান্তের কোন স্থানে যে শ্রীকৃষ্ণের জঞনমাত্র-সত্ত| ব্রহ্ষ-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়- 

ছেন, ধাহার অংশ - পুরুষাবতীর-_মায়াকে বশতৃত করিয়া স্বীয় বিবিধ অংশে আত্মপ্রকটন করেন অর্থ/ 

প্রীকৃষের অংশ সেই কারণ।ঁবশায়ী সহশ্রশীর্ষ। পুরুষ (সন্কর্ষণ) প্রভৃতিকে আপন বশে রাখিয়! নিজের ঈক্ষণ- 

প্রভাবে উহাকে ক্ষুব্ধ করিয়। উহাতে অণ্ড-সমূহের সথষ্টি করেন, সেই সকল অণ্ডে সহত্রীর্ষা প্রদ্যুয়রপে আবিভূতি 

হুইয়। নিজের অংশসদুহ দ্বারা মৎন্তাদি অবতাররূপে বিভব নামধেয় লীলাবতারসমূহ প্রকটন করেন, যে 

শকৃঞের নারায়ণ নামক এক মুখ্য রূপ অষ্ট আবরণময় প্রদেশের বাহিরে পরব্যোমে বিলাম করেন, 

অর্থাৎ নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের বিলাপ-মুর্তি, মেই অনন্ত পেক্ষিরপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে তাহার পাদপন্প- 

সেবী ভক্তগণের হাদয়ে ভগবৎপ্রেম বিধান করুন। 

এই মঙ্গলাচরণ পদ্যে পুজ্যপাঁদ গ্রন্থকার এই সিদ্ধান্তের অবতাঁরণ। করিয়াছেন যে, এক র্রকৃকাই পরমতন্ব__ 

পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ তাহার বিলাসমূত্তি, তাহার আদ্ভাবতার পুরুষ বা সন্কর্ষণ হইতেই অন্তান্ত অবতার- 

গণের উৎপত্তি। অপরাপর অবতীর তাহ। হইতে উত্তৃত--তিনি কাহীরও অপেক্ষ। রাখেন না, কেন না, তিনি 

স্বয়ং ভগবান্--সর্ববাবতারের অবতারী; তাহার অংশ পুরুষাবতার হইতেই মৎন্ার্দি অবতারগণের আধির্ভ।ব 

হুইয়। থাকে । এই পদ্য শ্রীকৃষেের পরমতত্বত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। 

ইহার তাংপর্য্যার্থ এই ষে, মায়াবাদী বেদাস্তিগণ কেবল জানকেই মুখ্য ব্রহ্ম ঘলিয়া মনে করেন। কোন 

কোন আ।গম-বাক্যেও জ্ঞানকেই মুখ্য বল| হইয়াছে। ফলতঃ জ্ঞান স্বয়ং ভগ্গব।নের একতম সত্া-বিশেষ। জ্ঞান 

ভগবত্তার অন্তডু্ত। যথ।;-- 

ধশব্যান্ত সমগ্রস্ বীর্ধ্যন্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ | 

ভ/ন-বৈরাগ্যয়োশ্চৈৰ হীং ভগ ইতীঙগন। ॥ 

সুতরাং প্রকৃত পক্ষে যেজ্ঞান মুখ্য ব্রক্ষরণপে কোন কোন নিগ্মবাক্যে কথিত হইয়াছে, তাহ! মুখ্য নছেন। 

বয় ভগবান শকৃকই মুখ্য /--জান।-ভগবন্ধার একতম মাত্র। 



অনুব্যাখ্য! ১৭৭ 

“পুমান্*স-পুরুষ, সর্বাস্তর্যামী পরমাত্মা | 
-"একং”-_শ্রীকষ্ণ বলিলে যে স্বন্নং ভগবান্কে বুঝায়, তথ্যাতীত অন্ত একরূপ- অর্থাৎ 

নারায়ণ। শ্রীরুষ্ণের এই নারায়ণরূপও ভগবান বটেন; কিন্তু তাঁহার এই রূপটিতে স্বয়ং 
তগবত্তা নাই- কেবল শ্রীরৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, শ্রীভাগবতে উহার প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে--. 
“কৃষ্ঘ্ত ভগবান্ স্বয়ম্। পল্সপুরাণের উত্তরখগ্াদিতে প্রতিপান্ত পরব্যোমনাথ মহা- 

বৈকুষ্ঠের অধিপতি যে শ্ীপতি, তাঁহাকেই নারায়ণ বল! হয়। 
এই পঞ্তে শ্রীকৃষ্ণ পদে যে *্শ্রী” শব আছে, তাহার অর্থ কৃষ্ণের নিত্যসহচারিণী স্বর্বপ- 

শক্তি । 

*ইহ*--.এই জগতে । 
*ততপাদভাজাং*__তীঁহাঁর চরণারবিন্দ ভজনকারিগণের। 

"গ্রেম”-- প্রীতির আধিক্য | 
*বিধস্তাম্*_-বিধান করুন--গ্রাহুভূর্ত করুন। 

এই সকল অংশদার৷ (বনি বিভব বিস্তার করেন অর্থাৎ লীলাবতার প্রকটন করেন, সেই 

সর্ধাস্তধ্যামী পরমাত্মাধ্য পুরুষ,--ষে শ্রকষ্ণের অংশ । 

"একং*-_শ্রীকষণাখ্য শ্বয়ং ভগবান্ রূপ ভিন্ন অন্ত রূপ। অর্থাৎ তাহার নারায়ণাখ্য রূপ। 
প্যন্তেতি*-_ধাহার অর্থাৎ যে নারায়ণের ভগব্তা শ্রীকৃষ্ণের তুলা হইলেও নারায়ণ স্বয়ং 

ভগবান্ নহেন। শ্রীভাগবত শাস্ত্রে শ্রকফ্ণেরই স্বয়ং ভগবত প্রদর্শিত হইয়াছে । শ্রীকফের 
এই নারায়ণাখ্য রূপ পল্সপুরাণে উত্তরথণ্ডে পরব্যোমাখ্য মহাবৈকুগীধিপতি ই্রীপতি বলিয়া 
বর্ণিত হুইয়াছেন।* 

* নারায়ণ প্রীকৃষের বিলাসমুন্তি। গুলঘুভাগবতে লিখিত হুইয়াছে,_ 
স্বরূপমন্।কারং বৎ তশ্ত ভাতি বিলানতঃ | 

প্রায়েণাস্মসমং শক্ত স বিলাস নিগগ্যতে ॥ 

অর্থাৎ বিলাসবশতঃ শ্রকৃঞচের যে অন্তাঁকাঁর বধপ প্রতিভাত হয়েন, দে রূপ শ্িতে প্র।য় কফ তুল্য। উহাই 
বিলাস নামে অভিহিত | ইহার বিবৃতি প্রচৈতন্তচরিতামবতে লিখিত হইয়াছে ; বখ।,-__ 

একই বিগ্রহ কিন্ত আকার হয় আন। 

অনেক প্রাশ হয় বিলাস তার নাম॥ 

যৈছে বলদেব পরব্যে মে নারায়ণ । 

যৈছে বাহুদেব প্রহ্যমাদি হধণ ॥ 

সেই নারায়ণ কৃষের শ্বরগ অভেদ। 

একই বিগ্রহ কিন্ত আকার বিভেদ ॥ 

ইহোতে। ঘিভুজ তি'হে। ধরে চারি হাত। 

ইহ বেণু ধরে তিহে! চক্রাদিক স।খ $--:৮:৮, ২ প। 
শ্নধুতাগবতামতে ও ঞুচৈতন্কচরিতা মতে ইহার বিবৃতি দ্রষ্টব্য। 

৩ 



১৭৮ তত্ব-সন্দর্ডের 

*ন্থয়ং ভগবান্”__প্রীমন্তাগবৃতে অবতার বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিত হুইপ়ান্ধে,-- 
এতে চাঁংশকলা; পুংসঃ কষ্স্ত ভগবান্ ব্বয়ম্।--১/৩।২৫ 

রামাদি শ্রীকৃষ্ণের অংশ কলা, প্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। এই শ্লোকে সেই শ্রীভাগবত- 
প্রামাণ্যই হুচিত হইয়াছে । 

*ও্র”__এ স্থলে শী শবের অর্থ শ্রীকষ্খেরই অব্যভিচারিণী ম্বরূপশক্তি। 

“ইছ”*-_জগতে | 

“ততৎপদভাজাম্”-_তাহার চরণারবিন্দ ভজনকারিগণের | 

“প্রেম*__গ্রীতির আধিক্য । 

“বিধত্তাম্*--বিধান করুন। অর্থাৎ তাহার প্রেম প্রাহৃভূত করুন। 
“তত্র পুরুষস্তেতি*--সূল গ্রন্থ তত্বদনূর্ভের এই পাঠটুকু উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার এক্ষণে 

প্রমাণের আলোচন। করিতেছেন। 

যদিও প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব, আর্য, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, গ্রতিহ্থ ও চেষ্টা-_ 

এই দশ প্রকার প্রমাণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি ইহাদের মধ্যে ভ্রম, প্রমাদ, 

দশ প্রকার প্রমাণের মধ্যে বঞ্চনেচ্ছ!, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা-দোষবিরহিত বচনাত্মক শব্কপ্রমাঁণই 
শবাপ্রমাণের শ্রেষ্ঠত মূল প্রমাণ। অন্ান্ত প্রমাণ সম্বন্ধে প্রমাতৃপুরুষের ভ্রমাদি-দোষ- 

সম্ভাবন1 নিবন্ধন মিথ) প্রত্তীতি ঘটিতে পারে, এই অন্ত উহার! প্রকৃত প্রস্তাবে প্রমাণ, কি! 

এমাণাভাস, তাহ! নির্ণয় কর! প্রায়শঃই অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্ধু 'শবপ্রমাণ সম্বন্ধে সে 

আশঙ্কা নাই। ভূত্যগণ যেমন রাঁজার অপেক্ষাধীন, অন্থান্ত গমাণগুলিও সেইরূপ শব- 

প্রমাণেরই অপেক্ষাধীন। কিন্তু শব্প্রমাণ অন্ত প্রমাণের অপেক্ষাধীন নহে, উহা! স্বরাট্। 

স্ছলবিশেষে অন্তান্ত প্রমাণ শব্ধ প্রমীণের যথাশক্তি সহাঁয়রূপে ব্যবহৃত হুইয়৷ থাকে। শব্ব- 
প্রমাণ শ্বাধীন--উহা অন্তান্ত প্রমাণনিচয়কে উপমন্দিত করিয়া নিজেই ব্যবহার-প্রয়োগে 

প্রবৃতত হয়। শব্ধপ্রমাণ-প্রতিপাদিত বস্তর প্রতিকুলে অন্তান্ত প্রমাণ বিরোধ-উত্বাপনে 
অসমর্থ। অন্তান্ত গ্রমাণের শক্তি যে বস্তকে স্পর্শ করিতে পারে না, শব্গগ্রমাণ সে স্থলেও 

সাধকতম। ৃ 

প্রত্যক্ষ--মন ও জ্ঞানেন্দ্িয়-পঞ্চকজন্ত জ্ঞানবিশেষ। ইহা! ভ্রাণজ, রাসন, শ্রাবণ, চাক্ষুষ, 
স্পীর্শন ও মানস-ভেদে ছয় প্রকার। সবিকল্প ও নির্ধ্বিকর্পভেদে এই ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ 

ও সাকল্যে আবার দ্বাদশ গ্রকার। সবিকল্প মনোগ্রাহ, নির্বিকল্প 

অতীন্দ্রিয়। উহ্নীর অপর ছই প্রকার বিভাগ আছে, যেমন বৈহ্ষ- 

প্রতাক্ষ ও অবৈছুষ প্রত্যক্ষ । বৈহ্ষ প্রত্যক্ষে বিপ্রতিপত্তি (বিরোধ ) নাই। যেহেতু উহ! 

ভ্রমাদিদোষরহিত, কেন না, শব্প্রমাণই উহার মুল। কিন্তু অবৈছ্ষ প্রত্যক্ষে সংশয় থাকিয়া 
যায়। ব্বৈছ্ষ গ্রত্যক্ষজ্ঞানে ব্যভিচার পরিলক্ষিত হয়। যেমন এ্রন্রজালিক-গ্রদর্শিত 

চ্ছিন্ন মায়ামুণ্ড দেখিয়! পরিচিত দেবদত্তের মুড বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। অন্তাত ইহ্িয়জন্ব 

প্রত্যক্ষ, 
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জ্ঞানেও এইরূপ ভ্রমের সম্ভাবনা থাকিতে পারে। কিন্ত গ্রামাণিক শবজঞান ভ্রম গ্রমাদি দৌষ- 
বিরহিত, উহাতে সে আশঙ্কা নাই। যেমন হিমালয়ে হিম, _রত্বাকরে রত্ব, ইত্যাদি স্থলে 
উক্ত শৰেই প্রামাণ্য বদ্ধমূল রহিয়াছে । 

ষে ব্যক্তি পূর্বে ইন্রজাল প্রদর্শিত মাগগামুণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং উহা! ষে মিথ্যা, যাহার 
এই জান জন্ষিয়াছে-_-এই ভ্রান্তির ধারণাবশতঃ প্রকৃত প্রস্তাবে সেস্থলে সে কোন যথার্থ 
ছিন্ন মুণ্ড দেখিলেও, তাহাতে তাহার বিশ্বাস জনে না, আকাশবাণীতেও সে যদি শুনিতে পা 
যে, ইহা! ষথার্থ ছিন্ন মুণ্ড, তথাপি কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির কথ! ভিন্ন কোনও প্রকারে প্রকৃত তত্ব- 

নির্ণয়ে সে সমর্থ হয় ন1 | বিচারশীল ব্যঞ্জমাত্রের ইহা স্বীকার্ধ্য | এ স্থলে প্রতাক্ষের প্রামাণ্য নাই, 
কিন্তু শবপ্রমাণ মন্ত কোন প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়া স্বতঃই প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হয়। 

আবার মনে করুন, দশটি লোকের মধো একজন নিঞ্কে ছাড়িয়! দিয়া! অপর নয় জনের 

গণনা করিয়। বলিতেছে-__“আমাদের দশ জনের মধ্যে অপর বাক্তি কোথায়”? তখন যদ্দি তাহাকে 

কেহ বলে, *্তুমিই দশম”, "আমিই দশম”, এই শব তাহার শ্রবণপথে প্রবেশ মাত্রই তাহার 

প্রমাবিঘাতক মোহ বিনষ্ট করির! দেয়। ইহাতে স্প্তঃই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শব প্রমাণ 

নিরপেক্ষ, ইহ৷ কাহারও অপেক্ষ। বাখে না। প্রত্যক্ষ, আত্মশক্তির অনুরূপ স্থলবিশেষে শব্ধ" 

প্রমাণের সাহাধা করে। যেমন অগ্নি হিম-নাশের উপায়। এ স্থলে প্রত্যক্ষ শব্ব-প্রমাণের 

সহায়ক মান্র। কিন্তু,এমন স্থল আছে, যেখানে প্রত্যক্ষ একবারেই প্রমাণ বলিয়! গণ্য হনব না। 

যেমন দেবকী দেবী স্থানাস্তরে শ্রীকুঞ্ণকে বলিতেছেন--“হে সত, মধুর! নগরে তুমি আমার 
গর্ভরূপে অবস্থান করিয়াছিলে।” এ স্থলে প্রত্ক্ষের কোনও প্রামাণ্য নাই, বরং প্রত্যক্ষকে 

উপমর্দান করিয়া শন গ্রমাণ শ্বকীয় প্রামাণ্য প্রকটন করিতেছে । | 
আরও দেখুন, সর্প-দষ্ট ব্যক্তিকে ওঝ। যখন বলে-_“তোমার দেহে আর বিষ নাই, আমার 

মন্ত্রবলে তোমার দেহের বিষ নষ্ট হুইয়াছে*--ততপ্রতিপাদিত এই মন্ত্রণাদিতে প্রত্যক্ষের বিরোধ 

নাই। এস্থলে প্রত্যক্ষ শব প্রমাণের সহায়ক । পন্থবর্ণভপ্র করিগ্ধ“--এই উক্তিতে ও শব প্রমাণই 
সাধকতম। শব্ধগ্রমাণই গ্রতীতির প্রধানতম সাধক। মানব-দেছে গ্রহগণের ক্রিয়াকলাপাদির 

গ্রতীতিতেও শব্প্রমাণই মুল। 
কেহ কেহ বলেন-_প্যাহ! সর্ব-প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, তাহাই সত্য ।” এই দিদ্ধান্তও সমচীন নহে। 

কেন না, সকলের একত্র মিলন সম্ভবপর নছে। ন্ুতরাং এই পক্ষের যুক্তি নি নিরস্ত 

হইয়। বাঁয়। 
অপিচ যাহা! স্থলবিশেষে ব| লৌকিক শাস্ত্রে ছু লোকের প্ররত্যক্ষসিত্ধ বলিয়! শ্বীকৃত হয়, 

তাদশ বস্তরও গ্রকৃত পক্ষে অন্তরূপ গ্রভীতি, উপলব্ধি হয় অর্থাৎ যাহ! বহু লোকে এক প্রকার 

সত্য বলিক্নাই মনে করে, বিশেষ বিচারে তাহার অন্তরূপ প্রতীতিও ঘটিয়। থাকে। অথবা! 
পৌরুষের শাস্ত্রে যাহ! সত্য বলিয়া নির্ণীত হয়, অপৌরুষেয শান্তর তাহ! সত্য বলিয়া ্বীত , হর 
মা। (সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণ অপেক্ষা শব গ্রাপই বলবত্তর )। 
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প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন, এই পর্ণঙ্গ অনুমানেরও ব্যভিচার ছু 
হয়। বিষম ব্যাপ্তি * স্থলে অনুমানের ব্যভিচার লক্ষিত হইয়া 

থাকে । উদ্বাহরণ দ্বার! এই বিষয়টি পরিস্ফুট কর! যাইতেছে। ধুম 
দর্শনে বহর অনুমান হয়। বৃষ্টি দ্বার! পর্বতের আগুন সগ্ভ সন্ত নির্বাপিত হইলেও অনেক. 

ক্ষণ পর্যন্ত পর্বতে অধিক পরিমাণে ধূমোদয় দৃষ্ট হয়। সেই ধূম দেখিরা বহ্ছির অনুমান করিলে 
সে অনুঙান গ্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ফলতঃ এ স্থলে অনুমান গ্রামাণ্যের 

ব্যভিচারই ঘটিয়। থাকে । এইরূপ কোন কোন পর্বত স্বভাবতঃই ধুমায়মান দু হয়, বাস্তবিক 
তাহাতে বহ্ধির অভাব। এই স্থলে ধূম দেখিয়! বহ্ির অনুমান করিলে সে অন্ুমান-প্রামাণোর 

কোনও মূল্য থাকে না। এস্থলেও ব্যভিচারের উদ্দাহরণই দেখিতে পাওয়া! যান্স। কিন্ত 

শব্গ্রমাণে এরূপ ব্যভিচার দেখিতে পাইবে না। অভিজ্ঞ লোকেরা বলেন-_নূর্যারশিযোগে 

ু্ধ্যকাস্তমণি হইতে অগ্নির উত্ধান হয়, এ স্থলে শবেই প্রামাণ্য বন্ধমূল। 
অনুমান প্রমাণ অপেক্ষার শব্বগ্রমাণ কি গ্রকারে বলবন্তর হয়, তাহার আর একটি 

উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে । পর্বতে ধুম দেখিয়া “ওহে শীতাতুর পথ্থিকগণ, এই পর্বতে ধুম 

দেখিয় বহ্ছির সম্ভাবন1 করিও না, আমর! দেখিয়! আসিয়াছি, রষ্টি দ্বারা এখনই অগি-নির্ববাগ 

হইয়াছে । কিন্ত এ যে আর একটি পর্বতে ধুম দেখা যাইতেছে, ওখানে বহি আছে”। এস্থলে 
গ্রথমটি ধূমাভাস মাত্র, কিন্তু উহাতে বহ্ির আস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না, সুতরাং, এ অনুমান নিক্ষল। 

*কিন্ধ এ পর্বতে আগুন আছে" এই যে বাঁকা বল! হুইল, এ স্থলে এই বাকাই অনুমান হউক, 
ব্লবত্তর প্রমাণরূপে গণ্য হউক। 

যদি বল, তুমি যে অনুমানের প্রামাণ্য দুর্বল করিতেছ, উহা! হেতু নহে-_হেত্বাভাদ। 

অনুদান 

* অনুমান প্রমাণে ব্যাণ্ডি জ্ঞান অতি প্রয়োজনীয়। ব্যাপ্তির লক্ষণ নির্দেণ সম্বন্ধে নৈয়রিক পঙিতগণ বছল 

পাত্িত্য-প্রকর্ষ-প্রয্ার প্রদর্শন করিয়াছেন। নব্য নৈক্নাগিকগণের মধ্যে প্রায় সকলেই ব্যাপ্তর লক্ষণ নির্দেশ 

করিতে থিয়া বহুল বাগ.বিগাসের অবতারণ। করিয়াছেন। ব্যাপ্তি একরপ মন্বন্ধবিশেষ। এই সন্বদ্ধটি (ক, 

জনৈক নৈয়ারিক বলেন ;-_ 

“স্ চাঞ্গুমিত্যোপয়িকঃ সাধননিষ্ঠঃ সাধ্যন্ত সহন্ধঃ” 
অর্থাৎ অনুমিতির ওপগরিক, সাধননিষ্ঠ, সাধ্যের যে সম্বন্ধ, উহাই ব্যাপ্তি। যেমন প্পর্বধতে| বহিমান্-_ধুমাৎ*। 

এ স্থলে লাধা--বৃদ্নি, সাধন-_ধুম। ধুম দর্শনে বহর অস্থুমান হইতেছে। সাধ্য বহ্ছির সহিত, সাধন ধুমের যে সমবপধ, 
এই সন্বন্ধই ব্যাপ্তি নামে অতিহিত। যেস্থলে সাধ্য ও সাধন পর্ধ্যারক্রমে উভয়ই উভয়ের সৎ হেতু হইয়। অনু- 

মিতি-ব্যাপার-সংঘটনে সমর্থ, নেই স্থলে উভয়ের সন্বন্ধ সমব্যাপ্তি নামে অভিহিত হর। ইহার জন্তথ। হইনো উহ] 

বিষদব্যাপ্ডি বলিয়। কথিত হয়। যেমন “পর্বতে! বহিসা ন্ ধুগাৎ” এ স্থলে ধুষ বহিঃ ব্যাপা, বহি বা।পক। হেতু 
ও সাধা সমান নহে। ধেষেস্থলে অবিচ্ছিন্ন মূল ধূম থাকে, তততৎ স্বলে বহি থাকে, কিন্ত যে যে স্থলে বহিঃ 
থাকে, তত তৎ স্থলে ধুম খাকিতে পায়ে, না থাঁকিতেও পারে। যেমন প্রতণ্ড লৌহগোনকে বহি থাকে, কিন্ত 
ধুম ধাকে না। এইকপ স্থলই বিষমব্যাঞ্ির উদাহরগ। ও 
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পূর্বে প্রদর্শিত উদ্দাহরণটি স্বরূপাদিন্ধ হেতুর * উদ্দাহরণ-উছ্ছাতে সদমুমানে কোনও 
দোষ হয় না উছাতে সদমথমানের ব্যতিচারতাও সুচিত হয় না। কেন না, হেতু সাধ্যের 
সমানাধিকার স্থলেই সদগ্মান ঘটে। 

অনেক স্থলে এমনও ঘটিকা! থাকে যে, ধূমাতাসেও ধুমের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়, যেমন বিষপর্ব- 
তের বাম্পাদিতেও ঠিক ধুমের গ্তায় নেত্রমাল! হয়, তজ্ন্ত সেই বাচ্পেও ধুম-ভ্রম ঘটিভে পারে। 

এতছৃত্বরে আমর! বলি, তুমি যে সর্ব ধূমের অপার্বত্রিকত্ব, ধূমবৎ বাষ্প, তথ্বাম্পের ধূমবৎ 
জাল! নিবন্ধন উহাতে ধূমত্রাস্তি এবং অগ্নি নির্ববাপিত হইলেও ধূমোৎপত্তির সম্ভাবন! প্রভৃতির 
উল্লেখ করিয়! ধূমাভাসের আশঙ্ক! উত্থাপনপুর্ব্বক সদনুমানের প্রামাণ্য পোষকতা! করিতেছ, 
তাহা নিরর্থক । ধুম থাকিলে অগ্নি থাকিবে, ধূমাভাসে অগ্নি থাকিবে না, অপর পক্ষে অগ্নি 

দ্বার ধমের অস্তিত্বাবধারণ, অগ্নির অভাবে ধূমের অভাব-_-এইরপ প্রণালীতে প্রাধাণ্য স্থাপনে 

সাধ্য সাধনের একক্রাবস্থান নিবন্ধন অগ্ঠোন্তাশ্রয় 1 দোষ ঘটে। 

এইবপ প্রত্যক্ষের ষধার্থ জ্ঞানে ব্যভিচার দৃষ্ট হইলে সমব্যাপ্ডিতেও ব্যতিক্রম অবশ্থস্তাবী 

হইয়া থাকে । কিন্তু শব্ধ গ্রমাণ কাহারও অপেক্ষা রাখে না। যেমন ণতুমিই দশম” ইত্যাদি 

স্থলে শন্দ প্রমাণ কাহারও অপেক্ষা না করিয়া স্বতঃই 'গ্রমাণরূপে গণ্য হয়। তবে অন্গরমান- 

প্রমাণ আত্মশক্তি অনুসারে স্থলবিশেষে শব্ধগ্রমাণের সহায় হইতে পারে মাত্র। দৃষ্টাস্তরূপে 
আরও বল যাইতে পারে, যাহার! হীরকের গুণ জানে না, তাহার! অনুমান করিতে পারে যে, 

হীরকও যখন অন্ান্ত প্রস্তরের ন্তাঁয় পার্থিব ভ্রব্যবিশেষ, পার্থিব দ্রব্য যখন লৌহদ্বার! ছেদন- 

যোগা, হীরকও অবশ্তই লৌহচ্ছেন্ত ন! হইবে কেন? কিন্তু ধাহার1 হীরকের গুণবিপেষের 
কথা গুনিয়।ছেন, তাহার! জানেন যে, লৌহছার1 হীরক ছেদন করা যায় না। এস্থলে শব্খ- 

প্রমাণ অনুমান-গ্রমাণের উপমন্দক। অর্থাৎ শব্গ্রমাণ দ্বার অনুমান-প্রমাণের প্রামাণা 

মর্দিত হয়। 
বহিতপ্ত অন্দের জালা বহ্নিতাপে প্রশমিত হয়, এই যে সত্য, ইহা! অনুমানের উপরে 

প্রতিষ্ঠিত নহে-_অপর পক্ষে অনুমান গ্রমাণে এই সত্যের প্রতিকূল কথাই মনে উদ্দিত হয়, 
কিন্তু শব্গ্রমাণই এখানে গ্ররুত সত্যের প্রকাশক । 

* স্তার়শাস্ত্রের হেত্বাভাস গ্রন্থে হেতু-দে।ষের যে সকল ধিবরণ আছে, তন্মধ্যে স্বরূপা সিদ্ধ হেতুও একতম। যে 

হেতু পক্ষে থাকে ন' উহা ই শ্বরাপাসিদ্ধ হেতু । যেমন “তগ্তলৌহপিণ্ডে! বহুমান্ ধুমাৎ” এ স্থলে দেখ! যায়, তপ্ত 

লৌহপিও--পক্ষ, অর্থ।ৎ অগ্নির আধার। কিন্তু এই আধারে ধূম (হেতু ) নাই। নুতগাং তপ্ত লৌহপিণ্ডে 

বধির অন্থমান করিতে হইলে ধুম তাহার হেতু হইতে পারে না। কেন ন1, পক্ষে (আধারে) ধুম থাকে না। 

এই জন্ত ধুষ এ স্থলে স্বরূপানসিদ্ধ হেতু । 
1 পরস্পর জান-সাপেক্ জানা শ্রয়কে অন্মো স্কশ্রয়ু বল! হয় । যেস্থলে রামের কথার গ্রমাণ্য শ্ামের কখ।র 

উপর নির্ভর করে, আবার গ্ঠ।মের কথার প্রামাপা রামের কথার উপরে নির্ভর করে, সে সুলে উতপ্নের মধ্যে কেহই 

কাহারও প্রমাণ বলিয়। গৃহীত হইতে পারে না। ইহাই অভ্তোন্তায় দৌষ। 



১৮২ তত্ব-সন্দর্ভের 

গুঠী গ্রভৃতি কটু দ্রব্য জঠরাগ্রির পাঁকাদিতে মধুর হইয়! থাকে, এই সত্য, প্রত্যক্ষ ও 
অনুমানের অগোচর; উহা! কেবল শব গ্রমাণ-গ্রাথ। কিন্ত শব্প্রমাণঘার! প্রতিপাদিত 

হইলে উচ৷ অনুমানের ও বিরোধী হয় না। 

অনুমানজনিত অর্থবোধক শক্কিসমুছ দ্বার এই বাক্যের অর্থবোধ হয় না। উহার 

গ্কৃত অর্থবোধ অন্থুমানশক্তিসমুহের অস্পৃশ্ত--অগোচর। শাবক প্রমাণ এস্থলে অর্থবোধ 

সম্বন্ধে সর্ববাপেক্ষা! উত্তম সাধক । গ্রহাঁদির দৃষ্টি প্রভৃতি চেষ্টাজনিত নরনারীগণের যে গুভাণ্ডত 

ফল সংঘটন হয়, তাহাও প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের দ্বারা নির্ণাত হয় না। তৎস্থলে শব্- 
গ্রমাণই একমাত্র সহায়। 

শব্গ্রমাণ ব্যতীত অন্তান্ত প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অন্মান-গ্রমাণই মুখ্য। এই ছই 
মুখ্য প্রমাথ শব প্রমাণের তুলনায় আভাগিক মাত্র। অন্তান্ত প্রমাণ সম্বন্ধে ত শব্গ্রমাণ 

একবারে কোনও অপেক্ষ। রাখে ন।। কেন না, সেই সকল প্রাণ শন্বপ্রমাণ এবং প্রত্যক্ষ 

ও অনুমান প্রমাণের অন্গগত। 

অন্তান্ত গ্রমাণগুলির নামও উল্লেখ কর! যাইতেছে। তদষথা,-_ 
১। দেবতা ও খষিদিগের বাক্য--আর্ধ প্রমাণ। 

২। গোর সদৃশ জন্তকে গবয় বল! হয়-__ইহা৷ উপমানপ্রমাণ। | 

৩। যেব্যক্তি দিবাভাগে আহার করে না, অথচ তাহার দেহের, স্থুলতার হাস দৃ্ট হয় 

না--ইহাতে মনে করিতে হুইবে যে, সে রাত্রিতে তোজন করে। এই অর্থ ও বাক্র কলপন। 

যে গ্রমাণ দ্বার! সংঘটিত হয়, তাহার নাম অর্থাপত্তি। ্ 
৪। বস্ত ইন্দ্রিয়ের সপ্পিকটে উপস্থিত না হইলে ইন্দ্িয়সমূহ তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ 

হয় না। যেমন ঘট দর্শনেন্দ্রিয়ের নিকটবর্তী দর্শনাতীত স্থানে থাকিলে উহার উপলব্ধি হয় 
ন।-_-এই অন্ুপলন্ধিকে অভাব প্রমাণ বল! হয়। 

৫। সহম্ের মধ্যে শত আছে, এই বুদ্ধিতে যে সম্ভবন ঘটে, উহ। সম্ভব প্রমাণ। 

৬। কে কবে বলিয়াছেন, তাহ! জান! যায় না, কিন্তু পারম্পধ্যবক্রমে যে বিষয় জনসমাজে 

গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, উহ! এঁতিস্ব-প্রমাণ। 

শ। অঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া দ্রব্য ও সংখাদির জ্ঞান যে প্রমাণে উপজাত হয়, তাহার 

নাম--চেষ্ট৷। অপিচ পম্বাদি জন্তর প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান পরমার্থের প্রমাপক নয়। উহাদের 

প্রত্যক্ষ হুদ্্মভাবে ভ্রব্যসমুহের ভেদ-বিনির্ণরর করিতে সমর্থ নহে। তবে শ্রাপাদি দার! উহার! 

যে কোন্টি ইষ্ট বস্ত এবং কোনটি উহাদের অবাঞ্ছিত বস্ত, তাহ! যে উহ্বার! বুঝি লয় এবং 
বুঝিয়। লইয়। ইষ্ট বস্ততে উহ্বাদের প্রবৃত্তি হয় এবং অবাঞ্ছিত পদার্থে উহাদের প্রবৃত্তি হয় না__ 

উহাদের এই প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দেখিতে পাওয়! যায়। "কিন্তু তাহাদ্দের এই জ্ঞান পরমার্থ সিদ্ধির 

সহায় নহে। 

মানবসমাজেও শিশুদিগের মাতাপিতাদের প্রমুখাৎ শব শুনিয়াই উহ্থাদের সকল প্রকারের 
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জানের উদয় হইয়। থাকে । মানব-শিশু যদি অপরের ঘুখে গুনিয়া শবজ্ঞান লাভ করিতে ন! 

পায়, তবে সে জড়মুকত্ব প্রাণ্ধ হয়। তাহার ভাষার ব্যবহার-সিদ্ধি একবারেই অসম্ভব। 
এইরূপে শব-প্রমাণের যৌক্তিকতার পর্যযবসান হইল। এখন বিবেচনীয় এই যে,ষে 

শবের প্রমাণশ্রেষ্ঠতা এইরূপে গ্রতিপন্ধ হইল, সেই সর্বপ্রমাণ-খিরোমণি “শব্ধ” কাহাকে 

ধলা হয়?” 
যদি বল। যায় যে, ভ্রম-প্রমাদাদি-রহিত বাঁক্যই শব্দ, কিন্তু এইরূপ সংজ্ঞ-নির্দেশ পর্য্যাপ্ত 

নছে। কেন না, একের পক্ষে যাহ! ভ্রমাদি-রছিত বণিয়! বিবেচিত হয়, অপরের পক্ষে তাহ! 
সেরূপ বলিয্প! বিবেচিত না হইতেও পারে। সুতরাং এই সংজ্ঞ। ছার! শৰের প্রামাণা বিনির্ণীত হয় 

না। এইরূপে আরও দেখ! যায় যে, শব প্রমাণ প্রত্যক্ষের বিষয় নে, উহ! পরের মুখের কথা 

স্থতরাং অপরের অনুগত ॥ যাহ! নিজের প্রত্যক্ষানুগত নয়, যাহা অপরের প্রত্যক্ষের বিষয্ী- 

ভূত, তাঁহ। গ্রমাণযোগ্য বলিয়! গৃহীত হইতে পারে না। স্তরাং শব্মাত্রই প্রমাণ নয়। 

কিন্ত যে শব নিজ নিজ বিগ্তাবন্তা সহকারে সকলেই অভ্যাস করে, যে শব্ধ অধিগত হইলে 

সকলের হৃদয়ে সর্ববিস্তার প্ফুণ্ডি হয়, যে শব্জজ্ঞানে পরম বিগ্ভাবত্ত! লাভ হইলে প্রত্যক্ষার্দ 
জ্ঞানও বিশুদ্ধ হয়, অনাদিত্ব নিবন্ধন যাহা শ্বয়ংসিদ্ধ, নিখিল এতিহা প্রমাণের মুলন্বব্ূপ সেই 
মহাবাক্য-সমুদায়ই এ স্থলে শব) নাষে গৃহীত হুইয়াছে। এই শবাই শান্তর নামে অভিহিত এৰং 
উহাই বেদ নামে অভিহিত । যে বেদ অনাদ্দি-সিদ্ধ, যাহা পুনঃ পুনঃ জগংস্থষ্্যাদি ব্যাপারে ঈশ্বর 
হইতে আবিভূতি, অনাদি-দিদ্ধ, অপৌরুষেয় ঈশ্বরীয় বাক্য, তাহা অবশ্তই যে ভ্রমাদি-রছিত, ইহা 
ত্বীকার করিতে হইবে। এই বাক্য সদোপদেশ-প্রচারের নিমিত্ত সেই সর্বজনক হীশ্বরেরই 
বাক্য, ইহ। অবশ্তই মন্তব্য । এই বাকাই অব্যভিচারি প্রমাণ । ঈশ্বরের কৃপায় কেহ কেহ কেবল 
এই শব্বগ্রমাণই গ্রহণ করেন। কুতর্ক-জনিত কর্কশ বুদ্ধিবিশিষ্ট মুঢগণ যদি এই শব্বগ্রমাণ 

গ্রহণ না করে, তাহাতে কি আসে যায়? তাদৃশ মুঢ়গণের বেদবিষক্ষিণী অপ্রম! বুদ্ধি কি 

করিয়াই বা বিন হইবে? 
বৈস্তকাদি শাস্ত্র ঈশ্বরের অবিছিত হইলেও উহ্াদিগকেও শান্ত বলিয়াই মানিতে হইবে। 

বৈস্তকাদি শান্ত্রও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বেদ বলিয় গৃহীত ন! হইলেও উহার বেদেরই অনুগত, এই 

নিমিত্ত ইহাদিগের শান্ত্রত্ব ব্যবহার স্বীকারধ্য। অর্থাৎ ইহাদ্দিগকেও শাস্ত্র বলিয্াই স্বীকার 

করিতে হইবে । যদি বল, বুদ্ধ ত ঈখ্বরাবতার, তাহার বাক্যও প্রমাণরূপে গৃহীত হউক? 

তাহ! বলিতে পার না । কেন না, ষে শাস্ত্রে বুদ্ধকে ঈশ্বরাবতার বলিয়। বল! হইয়াছে, সেই 

শান্ত্রেই স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি যে শান্ত্রোপদেশ করিয়াছেন, তাহা দৈত্যগণের 

মোহ.উৎপাদ্দনের নিমিত্ত । সুতরাং উহ প্রমাণরূপেই গৃহীত হুইতে পারে না। 

এ সম্বন্ধে বাচম্পতি নিশ্র বলেন (শঙ্করভাব্যের ভামতী টীকায় ),--"কেহু কেহ বলিতে 

পারেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণ যখন শাববোধজনিত আগম প্রমাণের পূর্বজাত এবং এই আগম গরমাণ 

যখন প্রতাঙ্গাপেক্ষি; এ অবস্থায় আগমগ্রমাণের অপ্রামাণা এবং লক্ষণাশক্কি-লক্ষিত অর্থনব হওয়াই 
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যুক্তিসঙ্গত _কিস্ত এই আশঙ্কার বাস্তবিক কোঁন যুক্তি নাই। বেদ অপৌরুষের, সুতরাং 
ইহাতে কোনও দোষের আশঙ্ক! নাই। বোধকত্ব বিষয়েও বেদ শ্বতঃসিদ্ধ গ্রমাণ--ইহার খ্বকার্ধ্য 

অর্থাৎ প্রমিতির উৎপাদনে বেদ অপর কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে ন। 

ইহাতে বিরোধী পক্ষ বলিতে পারেন,_-"ভাল, মানিয়া লইলাম, প্রমিতি বিষয়ে বেদের অন্ত 

প্রামাগ্যাপেক্ষা না থাকিলেও আগম-জ্ঞানের উংপত্তি বিষয়ে অবস্তই প্রত্যক্ষের অপেক্ষা আছে। 
কেন না, প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে শাববোধ অসস্ভব। সেই গ্রত্যক্ষের বিরোধী হইলে আগম- 
জ্ঞানের উৎপত্িতেই বাঁধ! ঘটে, সুতরাং উহার অন্ুৎপত্তিলঙ্গণ অপ্রামাণ্য দে।ষ ঘটে। বিরোধী 
পক্ষের এই আশঙ্কারও কোন মূল নাই। যেহেতু আগমজ্ঞান, উৎপাদকের (প্রত্যক্ষের ) 
অপ্রতিতবন্দী। আগমজ্ঞান ব্যাবহারিক প্রত্যক্ষের প্রামাণা বিনষ্ট করে না। এই ব্যাবহারিক 
গ্রত্যক্ষ কর্মের উপহনননেই প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ-লক্ষণ কারণের অভাবে প্রমিতি হইতে পারে ন1। 

আগমজ্ঞান প্রত্ক্ষের তাত্বিক গ্রামাণোর বাধক। কিন্তু গ্রত্যক্ষের তাত্বিক গ্রামাণা ত আগম- 

জ্ঞানের উৎপাদক লছে। অপর পক্ষে তাত্বিক প্রামাণযবিহীন সাংব্যবহারিক প্রমাণপমূহ হইতেও 
তন্বজ্ঞানের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়। যেমন ক থ প্রভৃতি অক্ষরগুলিতে হৃস্বত্ব দীর্ঘত্ব আদি ভির তির 
বর্ণ-ধর্ম সমারোপিত হইয়া তত্বজ্ঞানের ঠেতু হুইক়া! দীড়ার়। যেমন নাগ বলিলে হস্তী বুঝার, 
আবার নগ বলিলে বৃক্ষ বুঝায় । এইক্ধপ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ-ধর্মারোপে যে পদসমূহ রচিত হয় 
এবং তৎ তৎ পদে জনসাধারণের যে শ।ব্বোধ জন্মে, তাঁহাদের সেই বোধ বাস্তবিক ভ্রমজ্ঞান 

নহে। যে বাক্যের অন্ত অর্থে তাৎপধ্য অসম্ভবপর, তাহা কখনই স্বার্থে লক্ষণা হইতে পারে 
না। (কেন না,, স্বার্থে তাৎপর্য্ের উপপত্তি না হইলেও লক্গণ। হয়। লক্ষণা শক্যসন্বন্ধত্তাৎ- 

পর্যানপপতিতঃ) ॥ আচার্য্যগণ বলেন--প্বিধায়ক শবে লক্ষণার্থ হয় ন”। পরস্পর অনপেক্ষিত 

জ্ঞানের মধ্যে ষেট পূর্বজাত, তাহার জ্যোষ্ঠত্ব বাধ্যের ছেতু হয়, উহ! বাধকত্বের হেতু হয় ন1। 
পশ্চাৎ শুকিজ্ঞান দ্বার পুর্বোৎপন্ন রজতজ্ঞানের বাধা হইয়া থাকে। পশ্চাৎৎ উৎপন্ন শুক্তি- 

জ্ঞান পূর্ববোৎপঞ্প রজতজ্ঞানের বাঁধ! ন! জন্মাইলে শুক্তিস্তানের উৎপত্তি হওয়াই সম্ভবপর হয় 
'না। ইহ! পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তাত্বিক গ্রমাণভাব অপেক্ষিত নহে-_উহ। নিরপেক্ষ । 
পূর্বমীমাংসা হু্রকার মহর্ষি জৈমিনি বলেন--ষে স্থলে পুর্ববাপর ভাব বিদ্যমান, সেখানে পুর্বটিরই 
দৌর্বল্য ধঘটে--গ্রকৃতির স্তায়।& তন্তরবার্তিককায় শ্ীমৎ কুমারি ভট্ট বলেন-__যে স্থলে পরস্পর 

* প্প্রকৃতি" শবটি ীমাংসাদর্শনে পারিভাষিকরূপে ব্যহত হয়। যে বাগে সমগ্র অঙ্গের উপদেশ থাকে, 

তাহার নাঃ গ্রকৃতি-- যেমন দর্পগৌপমাগাদি শ্রধান বাগই প্রকৃতি লামে অভিহিত। সংস্কৃত ভাষায় এই পারি- 
ভাবিক শবটির বুযুৎপত্তি নিয়লিখিতরূপে সাধিত হুয়,_“যত্র কর্তব্যং সর্ববং প্রকর্ষেণ, কণ্ণাপ্তরনৈরপেক্ষ্যেণ উপদ্ি- 

স্ততে স৷ প্রকৃতিঃ।” অর্থাৎ যে স্থলে কর্তব্য সকল প্রকর্ষরূণে অর্থাৎ কর্াস্তরের নিরপেক্ষরূপে উপদিষ্ট হয়, সেই 

স্থলে উদ করছি গ্রন্কৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। আবার অপর পক্ষে যে স্থলে শ্রুতি দ্বারা বিশেষ কোন কর্খ উপ- 

দি হয় এবং তৎ সম্পাদনের নথ জন্কান্ প্রাকৃত যাগের বিধানগুলি অনুগত হইয়। সেই ত্রিয। সম্পন্ন হয়) তাহায় 

নাম বিকৃতি । 



অনুব্যাখ্যা ১৮৫ 

নিরপেক্ষ জানের উদ্ভব হয়, সে স্থলে পুর্ববভাবি জ্ঞান অপেক্ষা পরভাঁবি জ্ঞানই বলবৎ হুইয়| 
থাকে ।” 

ভামতীকার যে "সাংব্যবহারিক* পদের উল্লেখ করিয়াছেন, উহার অর্থ এই যে, ধাহার 
ব্যবহার সর্বত্র দৃষ্ট হয়, তাহাই “পাংব্যবহারিক” নামে অভিহিত। 

প্রতাক্ষ প্রমাণ, শব্-প্রসাণ অপেক্ষা অধিক তর বিশ্বাসযোগ্য নহে । গ্রত্যক্ষের প্রামাণ্য 

সার্বত্রিকও নহে। প্রত্যক্ষ প্রমাণে ব্যাধাত ও দেখ! যায়।৬ সৃর্য্য প্রভৃতি গ্রহ-নক্ষত্রমঙ্ুল 

অতি দুরে আছে বলিয়। উহ্বার্দিগকে যে সুক্ষ বলিয়া! প্রত্যক্ষ হয়, অনুমান ও শব্বপ্রমাণ দ্বারা 

এই প্রত্যক্ষের অযথার্থত1 সপ্রমাণ হইয়! থাকে । দৃূরস্থ বস্ত বৃহৎ হইলেও উহ! সুক্ষ দেখায়। 
শ্রীবৈষ্ণবগণ বলেন, প্রাক ত প্রত্যক্ষাদি অবিস্তাবিষয়ক | যে পর্য্স্ত অবিচ্া বর্তমান 

থাকে, তত দিনই প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য স্বীকত হয়, প্রত্যক্ষার্দির ব্যবহারিক প্রামাণ্য এইরূপেই 

হ্বীকাধ্য। কিন্ত বেদের গ্রামাণ্য সেরূপ নহে, ব্যবহারে আপিলেও বেদের প্রামাণ্য নিত্য । কেন 

না, বেদ অপৌরুষেয়। ভ্রমগ্রমাদাদি দে।ষ, পৌক্ুষ জ্ঞানেই সম্ভবপর | অপৌরুষের প্রামাণো 

তাদশ কোনও বাধকত1 নাই। মুক্তির অধিকারী জনগণ মুক্তি না হওয়! পর্যন্ত যত দিন 
বর্তমান থাকেন, 1 পরমেশ্বরের প্রনাদে পরমেশ্বরের স্তায় সেই সকল অবিষ্ভাতীত চিৎশব্ধি- 

বিভববিশিই আত্মারাম পার্ধদগণ, বঙ্ধানন্দের উপরিচর ভক্তিূপ পরমাননে সামাদি বেদ-মন্ত্ 

উল্লখিত মীমাংস।নৃত্রে এই প্রকৃতির কথ।ই বল। হইয়াছে । “এরকৃতিবৎ” অর্থাৎ প্রকৃতির মতা । ভাষ্যকার 

শবর স্বামী এই “প্রককৃতিবৎ* পদের নিম্নলিখিতরূপ ব্যাথা করিয়।ছেন,-_ প্রকৃতিঘৎ বৎ হি প্রাকৃতং বৈকৃতেদ 

ৰ।ধ্যতে, তত্ব এতদেব কারণম্-_-ন অবাধিতা পূর্বববিজ্ঞানং বৈকৃতং সপ্ভবঠি ইতি। প্রাকৃতং চ পূর্ববং; যতে। 

বিকৃতে। তদপেক্ষা1 |” অর্থাৎ পুর্ব্বভাবি প্রাকৃত, পরভাবি বৈকৃত দ্বারা বাধিত হইয়! থাকে। 

* ঈশ্বরকৃষ্কৃত সাধ্ধা-হুত্র-কারিকায প্রদর্শিত হইয়াডে,_-"“অতিদুরাৎ সামীগ্য।দিক্রিয়ঘ(তান্সনসোহনবস্থানাৎ 

সৌন্ছ্যাদ্ব্যবধ!নাধভিভাবাৎ সমানাভিহার!চচ ।*--৭ম নু" ' অর্থাৎ অতি দুরত্ব, অতি সামীপ্য, ইন্জিয়ের অভাব, 
অন্ভমনগ্কতা, সুপ্রত্ব, ব্যবধান, অভিভব, তুল্য বস্তর সহিত মিশ্রণ এবং অন্ুস্তব হেতু বন্তর প্রতাক্ষোপলবির 

ব্যাঘাত ঘটে। 

+ ৩]৩৩২ ব্রহ্মস্থত্রের ( যাবদধিকারমবন্থিতিরধিক্রিপ।ম্) ভাষ্য গ্পাদ শঙ্করাচার্ধ্য লিখিয়াছেন,--. 

অপাস্তরতম! নামক বেদাঁচার্ধ্য খবিপ্রবর বিষ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়! দ্বাপর ও কলির সন্ধি সময়ে কৃষদ্বৈপায়ন নামে 
প্রান্ভূতি হুইয়ছিলেন। ব্রক্মার মানস-পুত্র বশিষ্ঠ সঙ্পিমি শপে পূর্ববধেহ ত্যাগ করিয়া অঙ্গার আদেশে পুনশ্চ 

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেল। ব্রহ্মার মানস-পুত্র ভূ প্রভৃতিরও বরণের বজ্ঞে পুনব্বার উৎপত্তি হয়। লনৎকুমায়, 
ঘন্ষ ও নারদা দির পুমর্দেহ প্রাপ্তির বিষরণ শান্তর পাঠে জান! যাঁর়। 

পাদ শব্ষরাচাধ্য লিখিরাছেন,-_“'এবমপাস্তরতমঃগ্রভৃতক্বৌহপি ঈশ্বরাঃ পরমেশ্বরেণ তেষু তেঘবিফায়েযু 

নিযুক্তাঃ সস্তঃ সত্যপি নমাগ দর্শনে কৈবলাহেতো। অবঙ্গীণকর্মাণে। যাঁবদধিকারমবতিষ্ঠত্তে |” 
পাদ গোবিন্মভাধাকার লিখিয়াছেম,-_“ন খলু সর্কেধাং ব্রক্মবিদাং বিদ্যানিত্ধৌ। সত্যাং বিমুক্তিরিত্ি 

অন্ম।ভিরুচ্যাতে |” 

২৪ 



১৮৬ তত্ব-সন্দর্ডের 

উচ্চারণ করিয়া থাকেন, শানে ইহাও দেখিতে পাওয়ী যায়। শ্বয়ং পরমেশ্বরও বেদের 
মর্ধযাদ1! অবলম্বন করিয়! পুনর্বার সৃষ্টি প্রবর্তন করেন। 

ধাহার। বেদাদি সর্বদ্বৈতবিষয়কে অজ্ঞান.কল্পিত বলিয়। মনে করেন, তীহাঁদের নিকট 

বেদাদির প্রামাণা শ্বপ্র গ্রলাপের স্তায় গ্রমাণ বলিয়াই উপপর্ন হয় না । কেন না, যদি বেদ 

অপৌরুষের না হয়, তবে উহাতে অবশ্থই ত্রমাদির সম্ভাবন। থাকিবে। কিন্তু ইহাদের এই 

মত অবৈদিক। 
বদি বল, বেদ অপৌরুষেয় নহে, অপিচ ইহার অনাদিত্বই ব1 সিদ্ধ হয় কিরাপে? 

তছতয্ে বল! হইতেছে, “অতএব ঢচ নিত্যত্বদ্* (১৩২৯)। এই ব্রন্বস্থব্রের ভাঙে শ্রীমৎ 
শ্করাচার্য্য যে খাক্ মন্ত্র উদ্ধত করিয়াছেন, তাকাতেই বেদের নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । সেই 
মন্ত্রে অর্থ এই, _পর্ধবন্ুকৃতিবলে যাজ্জিকগণ বেদপ্রাপ্তিযোগ্যত1 লাভ করিয়া খধিদিগের 

হাদয়নিছিত বেদবাক্া লাভ করেন। | 

মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে,-_যুগান্তে বেদাদি বিদুপ্ত হইলে ব্রঙ্গ! কর্তৃক অনুজ্ঞাত 
হইয়! খধিগণ তপন্ত। ছারা ইতিহাসসমুহ সহ সেই সকল বেদকে পুনর্বার লাভ করেন। 

স্থতরাং খধিগণ বেদের বর্ত। নহ্ন, বেদ নিঙ্যপিষধ, খষি-হৃদয়ে বেদ প্রবিষ্ট হন, তাই তাহার! 
বেদ-মস্ত্রের ত্র ও গ্রকাশকর্ত।-_কিস্ত শর্ট নহেন । 

বেদে যে প্রতি কল্পে খষিদের নামাদি দৃষ্ট হয়, তাহাও অনাদ্ি-সিদ্ধ বেদেরই অনুরূপ । 
"সমাননামরপত্বাচ্ অবৃস্তাবপাবিরোধে! দর্শনাৎ স্ৃতেশ্চ” (১5৩০ ) এই ব্রহ্মস্থজের 

ভাগ্টে শ্রীমস্মধবা চার্ধ্য একটি শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে- পূর্ব পুর্ব্ব কলে 
বিধাত! যেমন স্ুরধ্য চন্দ্র প্রকল্পন1 করিয়াছেন, পরবর্তী কালেও সেইরূপ হৃষ্টির নিয়ম, সেইরূপ 
স্বযাদির নিয়ম প্রকল্লিত হইয়াছে । বিশ্ব কখনও অসদৃশ ভাবে স্যষ্ট হয় না । 

সর্বাগ্রে শ্বয়ভূ বেদময়ী বাণী উচ্চারণ করিলেন, এই বেদমন্নী বাণীর আদি নাই, অন্ত 

নাই, দ্ুতরাং ইহা! নিত্য । এই বেদমক্ী বাণী হুইতে সমগ্র স্যই পদার্থের উৎপত্তি হইল, 

উহ! হইতেই খধিদিগের নাম ও বেদে যাহ! কিছু জান! যায়, তত্তাবৎ পদার্থের সহি হইল। 
মহেশ্বর বেদের শবাসমূহ হইতেই এই বিশ্ব নির্মাণ করিলেন। 

শষ হইতেই যে হ্ষ্টি হইয়! থাকে, ব্র্গসুত্রভান্তে (১/২৩।২৮ ) শ্রীমৎ শঙ্করাঁচার্ধ্য ও তৎ- 
সম্বন্ধে শ্রোত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন । তাহার অর্থ এই, ৃ 

অক্ষবিদ্ভালন্ আন্তীয়ীম ভগবৎপার্ধদগণও যে সামবেদ পারারণ করেন, জীমন্সাধ্বভাষ্যে তাঁহারও শ্রোত প্রমা* 

উদ্ধত হইগ্লাছে। বথা,--“হানে ভূগারনশবাশেবত্বাৎ কুশাচ্ছন্স্তত্যপগানবৎ তছুকতন্” ৩1৩২৭ ব্রঙ্গহৃজ। এই 

গুত্রের ভাবে) প্রীমনাধবাচার্ধ) লিখিযছেন,_বক্ষবিদাপ্োতি পরদ্ ইতি মোক্ষবাকাশেষত্বাদিতরেয!ং। তচ্চোক্ং 

“এডৎ সান গার়ঙ্সান্তে ইত্যাদি । ব্রন্ধতর্কে চ “মুক্ত। অপি ছি কৃর্ববন্তি স্বেচ্ছয়ৌপাসনং হরেঃ। নির়মাণান্বয়ং বিগরা? 

কৃশাদ্ৈ়প্যধীয়তে ।” 



অনুব্যাখ্যা সনি 

গ্রজাপতি বঙ্গ! বৈদিক মন্ত্বিশেষে নিহিত * “এতে” 1 এই সর্বনাম শব শ্বরণ করিয়া 

দেবতাগণের সৃষ্টি করিলেন, "অস্থগ্র' $ এই শব্দ হইতে মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন, *ইন্দবঃ* এই 
শব স্মরণ করিয়। পিভৃলোঁকের স্থষ্টি করিতলেন ইত্যাদি । এইরূপ তিনি ভূশব্ স্মরণ করিয়া 
ভূমি সৃষ্টি করিলেন। | 

শ্রীপাদ রামানজও তীয় শানীরক ভধো একটি শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার অর্থ 
এই,--*গ্রজাপতি বেদের শব্ধ ল্মরণ করিয়া! স্থূল নুক্ম জগৎসমূহকে নাম ও আকৃতি দিয়! 
নির্মাণ করিয়াছিলেন।” অতএব শবের সহিত অর্থের ওৎপত্তিকণ (নিত্য) সধ্বন্ধ 
সমাশ্রিত হওয়ায় বেদের প্রামাণা নিরপেক্ষ । 

* মন্ত্রট এই,-"এতে অস্থগ্রমিন্দবস্তিরঃ পবিভ্রমাঁশবঃ বিশ্বাগ্থতি সৌতগাঃ"।--(ছালোগাত্র।ঙগণ) এই মত 

পদ স্মরণ করিয়া ব্রন্গা দেবতা্ি হষ্টি করেন। 

1+ “এতে” এই পদ দেবতাগণের স্মারক । 

1 অন্থগ রুধিরং তত্প্রধানে দেহে রসস্ত ইতি অন্থগ্র। মম্য্যাঃ ।--( রত্বপ্রভ। ) 

ণা যুলে ( সর্ববসন্থাদিনী গ্রন্থে ) লিখিত হইয়।ছে,--"ওৎপত্তিকে শব্দন্তার্থেন সম্বব্ধে সমীজিতে নিরপেক্ষমেধ 

যো প্র।মাণ্যং মতষ্।” ইহার আকর শক্ষরভাষ্যে দেখিতে পাই । ১1৩২৮ বরঙ্গনৃত্রের শাক ভাষ্যে লিখিত 

আছে,_-ওৎপত্তিকং হি শব্হার্ধেন সম্বন্ধসাশ্রিত্য “অনপেক্ষত্ব।ৎ" ইতি বেদন প্রামাণ্যং স্থাপিতম্।” আবার 

শস্করতায্যের আকর জৈমিনিস্তর। তদ্যথা,_ ওৎপত্তিকম্ত শব্বগার্থেন নন্বন্ধ+' ( পূর্বনীনাংসা, ১1১1৫। 

“অনপেক্ষত(ৎ ১১/২১)। 

মীদাংসা-দর্শনের ১২1৫ হুতরের যেটুকু উদ্ধত হুইয়াছে, উহা! নুত্রাংশ। উহার অর্থ এই যে, শখের সহিত 

অর্থের যে সম্বন্ধ, উহ! নিত্য নম্বন্ধ। আনও বিশদ অর্থ এই যে, উচ্চারিত শবের তদযোধিত অর্থের সহিত যে 

সম্বন্ধ, উছ। নিত্য । এই সুজ্রের দ্বাঃ শব্দের শিত্যত। সংস্থাণিত হুইয়াছে। এন্বলে ওৎপত্তিক শবের “নিত্য” 

অর্থ কর! হইল কেন, তাহ! জঞাতবয। 

শবর বলেন_-“ওৎপত্তিকঃ ইতি নিত্যং জমঃ। উৎপত্তিছি ভাধ উচ্যতে লক্ষণয়।। অবিধুক?; শব খরয়ে।ঃ 

ভাবঃ সন্বদ্ধঃ নোৎপর্নয়োঃ পশ্চাৎ সম্বন্ধঃ।” অর্থাৎ ও২প(তক শবের অর্থ জানর! 'নিত্য। বলিয়াই অভিহিত 

করি। উৎপত্তি শবের অর্য এখানে লক্ষণ! দ্ব।র! “গাব” বলিয়াই বুঝিতে হয়। শব ও অর্থের যে অবিষুক্ক 
ভাব, ভাহ।ই ওংপত্তিক | শব ও অর্থ পূর্বে উৎপন্ন হুইয়| তৎপশ্চাৎ যে তাহার সম্বন্ধ ঘটে, তাহ! বিধুক সমঘন্ব-- 

অবিষুক্ত সম্বন্ধ নহে; হুতরাং উহ। ওংপত্তিক দম্বপ্ধ নহে। পন্দোচ্চারণ হইলেই অর্থের প্রতীতি হয়। 
উচ্চারণের সঙ্গেই অর্থ-প্রতীতি বর্তমান থাকে ূ 

প্রশ্ন হইতে পারে বে, জৈমিনি নিতাত।-বাচক কোন শব ব্যবহার করিতে পারিতেন, “ভাহ। ন! করিয়া 

'উৎগ্ত্তিক' পদের ব্যবহার করিলেন কেন? ইহা!র তাৎপর্ধয এই যে, জৈমিনি দেখাইতে টাছেন, শব উচ্চারিত 

হওয়! মাই উহার অর্থ পরিগৃহীত হইয়। খাকে। অর্থের সহিত শব্দের নিত্য সঘন্ধ। অর্থ তির শখের পৃথক্ 
সন্ত। ধাকিতেই পারে না? 

মীষাস।-হুর-ভাব্যকার হুল বিচার করিয়া! বেদের প্র।সাণ্য স্থাপিত করিয়াছেন। এ সম্থবে বাহ্ল্যরণে 

জানিতে হইলে শবর-প্রণীত মীদাংসা-সুজ-ভ।ব্য আলে।চনীয় । শব্ার্থের নিত্যত! সংহ্ীপন কঙিতে প্রবৃদ্ধ.হইঃা 



১৮৮ তত্ব-সন্দর্ডের 

“গজ ইতি চেনাতঃ গ্রভবাং গ্রতযাক্ষান্মানাভ্যাম্*--€১৩।২৮ ন্ধহত্র )। এই শুত্রে বেদ 

এব সংহ্বরধ করিয়া যে হষটি-গরক্রিগার উন্লখ কর! হইয়াছে, তাছাতে আোতৃগধ নহজেই বেদের 
নিত্যতা বুঝিতে পারেন। এই সুত্রে ইছাঁও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আক্কৃতিয় সহিতই বৈদ্গিক 
শবের সন্বন্ধ,--ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ নাই। ব্যক্তির উৎপত্তি ও বিনাশে শব্দের নিতাতা নষ্ট 

হয় না। এই হুত্রে ইত্যাকার বহুল যুক্তি দ্বার বিরোধ পরিহারপুর্ববক সামপ্রস্ত সংস্থাপিত 
হইয়াছে। সুতরাং বেদাখা শান্ত অবন্তই প্রমাণরূপে গ্রাহা | 

বেদলক্ষণবিহীন ও অবৈদিক শান্তর গ্রমাণ নহে । যাহার! ঈশ্বর মানে না, তাহার! বেদকে 
ধষিগ্রণীত ও অনিত্য বলিয়। মনে করে। অনাদি অবিচ্ছিন্ন বেদসমূহের প্রামাণ্য 

প্রলোপনে যাঁহাদের প্রবৃত্তি নিরতিশয় বলবতী, অনাদিসিদ্ধ বর্ণাশ্রমাচার লোপ করাই যাহাদের 

চরিআগত ্বভাব, তাহার! বরণধর্মবিধিবোধিত বর্ণসমূছের অক্নারদিৰিলোপ করিয়া নিজ 

গেঠীর মধ্যে অপর বর্ণের জীবিকা -নির্ব্বাহের বৃত্তি ব্যবহারের জন্ত বেদাি শস্ব যে অর্্বাচীন, 

এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকে। এই হেতু কেহ কেহ বেদের নিত্যত্ব ও প্রাচীনত্ব 
দ্বীকার না করিয়। বৈদিক প্রমাণ ষে আধুনিক, এই কথ| বলিয়া থাকে । 

কেহ কেহ বলেন যে, বেদে এরূপও দেখ য।য়-প্প্রস্তর ভাসে, মৃত্তিকা কথা বলে; 

এরপ বেদবাক্য কখনও আপ্তবাক্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে ন1। উহ! অনাপ্ত বলিয়াই 

প্রতীত হয়।” : 
এই শ্রেণীর লোকের বাক্র প্রত্যুত্তর এই যে, বৈদিক যক্ঞাদি কর্ম-বিশেষের অঙ্গীভূত 

্রস্তরসমূহের বীর্ধ্যবর্ধনের জন্তই এইকপ স্ততি-বাক্য। শ্রীরামচন্ত্র কর্তৃক সেতু-বন্ধনেও 
এইরূপ স্ততি দৃ& হয়। 

অপিচ “মৃত্তিক! বলিতেছেন, জল বলিতেছেন” এইরূপ স্থলে তত্তদভিমাঁনী দেবতাগণকেই 

বুঝায়। এই প্রকার সর্বত্রই সেই নিত্য প্রমাণমূলক বেদবাক্য স্বীকার্য্য। 
কিন্তু সর্ধবন্ত ঈশ্বরের বাক্যত্বরূপ এই বেদ অসর্বজ্জ জীবের বুদ্ধির অগম্য। ঈশ্বর" 

প্রভাবে যাহার! প্রত/ক্ষ-বিশেষ লাভ করিয়াছেন, তাহার! সর্ধঞরই বেদ-বাকটানভবে সমর্থ 

হয়েন। কিন্তু গুধ তার্কিকগণ কখনও সে অনুভব লাত করিতে পারে ন|। 

তগবান্ উ্জমিনি যে সকল হেতু-শ্ুজের অবতারণা করিয়াছেন, তগ্মধ্যে একটি নুত্র প্রাগুক্ত শঙ্ষরতাষ্যে উক্ত 

হইঙ্নাছে। বখা--“'অনপেক্ষত্বাৎ ১1১1২১। 

অনপেক্ষ অর্থ অকারণ। “নপেক্তাৎ--অকারণাৎ।” নৈবং শব্বন্ত কিধিং কারণং জবগম]তে বদ্- 

বিমাশাৎ বিনঙ্্যতি।” ইহাই হইতেছে শবর-তাধ্যের তাৎপর্ধ্য। অর্থাৎ শব্দের এমন কোনও কারণ আছে 

বলিয়া! জান! যায় না, যে কারণের বিনাশে শবের বিনাশ হইতে পারে, অতএব শব নিত্য। শবের অর্থবোধ- 

সৌকর্ষেয অপর কাহারও সাহাধ্য গ্রহণের জাবন্ক হয় না, এইজন্ত শব নিরপেক্ষ £930100 ০0: [০2 

০05৮801151 বাহ! নিরপেক্ষ 40501515, তাহাই নিত্য | শঙাও নিরপেক্ষ, হতরাং শবা নিভা। 



অনুব্যাখ্য ১৮৯ 

পুরুযোত্তস্ত্রে লিখিত হুইয়াছে,_শান্তার্থবুক্ত অন্থভবই উত্তম প্রদাণ। অনমানাদি 
তানৃশ এনাশন্বপে পর্লিগশিত ₹ইতে পাঁে না। 

রহ্ধস্ত্রকারও এই কথাই বলেন,_-প্তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই”। «শব্বমূলত্ব হেতু শ্রুতির 
প্রামাণ্য" ইত্যাদি । | ৰ 

কঠোপনিষদ বলেন,--হে শ্রেষ্ঠ নাঁচিকেত, এই মতি তর্ক (কেবল বুদ্ধিবল) দ্বার! গ্রাপণীয় 

নহে। কিন্ত ইহা গুরুবাকা বা আত্মজ্ঞান দ্বার! উপদিষ্ট হইলেই ুজ্ঞানপ্রদ! হইর়! থাকে ।* 

খক্মন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে, “জরপ্রবৃত্ত তার্কিকগণ অজ্ঞানতমসাবৃত হইয়। থাকে।” 
বরাহ-পুরাণ বলেন,-_-আগম ব্যতীত অপর সর্বস্থলেই অনুমান-প্রমাণ গ্রমাণরূপে কার্য 

সমর্থ হয়। কিত্ত আগম-প্রমাণ যে স্থলে কার্ধ্যকর, সে স্থলে আগম ভিন্ন অন্যান, প্রকত পদার্থ 

সগ্রমাণ করিতে শক্তিমতী হয় ন|। 

বাক্যপদীয় গ্রন্থের প্রথম কাণ্ডের যে চতুর্থ লোকটি শাঞ্কর তাষ্ের টাকা ভামতীতে 
উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অনুবাদ এইকপ পগুনিপুণ তার্কিকগণ বছল গ্রষত্ধে যে অর্থ স্থাপিত 
করেন, আবার তীহার্দের অপেক্ষা সুনিপুণতর তার্কিকগণ তাহার অন্তথ! করিয়! ফেলেন ।”* 

ভাষ্যকার শ্রীমৎ শঙ্করাঁচার্ধ্য বলেন, “বদি বল, সকল তার্কিকগণের সম্ষিলিত সিদ্ধাস্তই 

গ্রাহ্থ*--তাহা! একবারেই অসম্ভব। কেন না, অতীত কালের, বর্তমান কালের ও ভবিষ্যৎ 
কালের কল তার্কিককে এক সময়ে এক স্থানে একত্র মিলিত করিয়৷ তাহাদের মিলিত 

সিদ্ধান্তের এঁক্য বিনিশ্চয় করিয়া উহাকে সম্যক্ মতিরূপে গ্রহণ কর! সম্ভবপর নছে। বেদ 
নিত্য এবং বেদই বিজ্ঞান উৎপত্তির হেতু হওয়ায় বেদে ব্যবহৃত অর্থের বিষয়ত্ব নিত্য বর্তমান। 
একরূপে অবস্থিত অর্থই ব্যবস্থিতার্থ; উহ্বারই অপর নাম পরমার্থ। এই বেদজনিত জ্ঞানই 

সম)ক্জ্ঞান। অতীত, অনাগত ও বর্তমান সময়ের কোনও তার্কিক এই জ্ঞানের অপন্ৰ 

করিতে সমর্থ নকেন।* 

অপিচ আগমেও যে কোন কোন স্থানে তর্কপ্রণালীতে বোধার্থ বাক্য-বিস্তাস টুষ্ট হয়, উহা 

তত্বৎস্থলেই শোভনীগন। কেন না, আগমবাক্যবোধ-সৌকর্ষের অন্ত তর্কপ্রণালীতে এরূপ 

বাকা উপদিষ্ট হইয়াছে মান্জ। | 

যদি বল, ধে সকল বেদবাক্য তর্কলিদ্ব, কেবল নেই দকল বেদবাকাই গ্রমাপরূপে 

+ ভ্রীমৎ শব্ঘরাচার্ধা াক/পদীয়ের কারিকার ভাধান্ুগত যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন* “তক গ্রতিষ্ঠানাৎ" 

নুর ভাষ্য উহ! লিখিত আছে। তদ্যথ।,--“তখাহি কম্চিদভিযুকৈর্ধরেনো ত্রক্গিতান্তর্ক। অভিযুক্ততরৈরঠ্ড. 

রাতানুমানা দৃষ্তত্তে। তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিত।; সন্ভপুতোইন্ৈরাভান্ডন্তে ইতি ।* 

জপি চ তর্কজানানাং স্বন্তো স্তবিরোধাৎ প্রসিদ্ধ! ধিগ্রতিপত্থিঃ। ঘদ্ধি কেনচিৎ তার্কিকের ইদখেৰ সমাক্ জানং 
ইতি প্রতিপাঁদিতং তদপরেণ বু[তধাপ্যতে। তেন।পি গ্রতিষ্ঠাপিভং ভ্যতাহংপরেণ বু[খখাপ্যতে ইতি প্রসিদ্ধং লোকে, 

ইতি। 



১7৬ তত্ব-সন্দর্ডের 

গ্রহণযোগা--একপ হইলে বেদবচনে আর কি প্রয়োজন? কেবল তর্কেরই প্রামাণ্য হউক। 
-এই শ্রেণীর উদ্তিকারীর! বেদবাক্যে বিশ্বাসী নহে--বৈদিকন্মন্ত মাত? উহ্থারা বাস্তব পক্ষে 

বেদব'হ। মহাভারতে শাস্তিপর্ধে ১৮* অধ্যায়ে শৃগাল-কাষ্উপ-নংবাদের ৪৭-৪৯ লোক পাঠে 

জান] যায়, এই শ্রেণীর বক্র! দেহত্যাগের পর শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয় । 

বঙ্গি বল, স্বয়ং শ্রুতি বলেন, -"শ্রোতব্যে! মন্তবাঃ* ইত্যাদি স্থলে মন্তব্য পদে "মনন” 
বুঝায়। এই মনন পণ ( 2১68800) তর্বোধক। নুতরাং অবস্তই বলিতে হুইবে যে, স্বয়ং 

শ্রতিও তর্ক অঙ্গীকার করিগছেন। আমর! ইহা! অযুক্ত বলিয়! মনে করি না। এতর্ক 

আগমমজত তর্ক। এই তর্কের পরিদ্ধট অথ বোধার্থে কুর্মপুরাণে লিখিত আছে,--“পুর্বাপর 
অবিয়োধে কোন্ অর্থ অন্ভিমত হইবে, ইহার উংনই * তর্ক। কিন্তু শুফ তর্ক বর্জনীয়। 

ওই প্রকারে সর্বপ্রকার বেদ.বাকোরই প্রামাণ্য স্বীক্কৃত হইয়াছে । কিন্তু কেহ কেহ? 
উল 

স্াযনুত্রকার তগধান্ গৌতম তদীয় ভ্ারগুতে বলেন,- আঁবজ্ঞাততত্বেহর্ধে কারণোপপত্তি হস্ততবজ্ঞানার্থং 

শডউহ» তর্বঃ। 
+ গ্রন্থকার এন্লে “কেচিৎ" পদ ছার! এক শ্রেণীর মীমাংদবদের কথাই বলিয়াছনন। মীমাংসকদ্দিগের 

মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন আচাধ্য ছিলেন, যেমন ভট, প্রতাকর ব! গুরু ইত্যাদি। এস্থলে গুরুমতাবলম্বীদিগের অভিমতই 

গ্রন্থকারের সমালোচ্য। নব্য স্থায়ের প্রধানতম গ্রন্থকার ম.মহোপাধ্যায় গরমদ্গজেশ উপাধ্যার তীয় তত্ব- 

চিন্তামণি গ্রস্থের শবখণ্ডের শক্তিব।দ আলোচনার প্রথমতঃই পূর্ধবপক্ষরূপে এই গুরুমতটির উল্লেখ করিয়। তৎপরে 

উচ্ছার খগুন করিযাছেম। পূর্ববপক্ষটি :কার্ধাত্বিতশক্তিবাদঃ এই পীর্ষে খা।পিত হুইয়াছে। উহার আরন্ত 

এইরপ,---“নত্ধব।দাদীনাং সিদ্ধার্থতয়। ন প্রামাণ্যম্। কাধ্যান্বিত এব পদানাং শক্তাবধারণাঁৎ বৃদ্ধবাবহারাদের 

সর্ববধ নানা বুাৎখপততিঃ উপারান্তরন্ড শখবু[ৎপত্তাধী ত্ব।ৎ" ইত্যাদি। টীকাকাব মহামহোপাধ্যা় গরদন্যখুরানাথ 
উর্ববাদীশ চীকার লিখিয়াছেন, এই বাক্য গুরুদন্প্রনায়ের অভিনত। যথা,--“ঘটাদিশববোধত্য কার্যত স্থিত. 

দিছেন ক্চার্যাত্বাদ্িত-শাববোধ নামগ্রীবিরহাদেব তত্র শাববোধাভাবাদতি "গুরুমতং* পরিস্ুর্ববন্ধি।” 

হুতয়াং “্কাধ্যান্বিত শক্িবাদ” বে গুরুসন্প্রদায়ের অভিমত, ইহা হর! তাহ! সপ্রমাণ হুইল। এই গুরু- 

সংগ্রধারকে লক্ষ্য করাই যে গ্রন্থকার “কেচিদাহঃ” বলিয়াছেন, তাহা ও সপ্রমাণ হইল। দিদ্ধাভ্তমুভতাবলীর় রুত্রী 

টাকায় এই অভিগতটি প্রাতাকর সম্প্রদায়য়োক্ত বলিয়! নির্ণীচ হইয়াছে । এমন্মাধবাঁচাধ্য তদী দৈর্নিনীর 
গারদালাধিগ্তারে এই অঠিমতটিকে ম্পষ্টরপেই গুরুমত বলিয়া অভিহিত কাঃয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের ছিতীর 

অধিকরণের জালোচনাগ্ন তিনি লিখিয়াছেন,_. 
হনব জিজ্ঞবেদার্ঘঃ কিং মন্ত্র বষে। ধিতঃ। 

শিঙ্ধার্থেংগ্যথ বিধ্যেকগমা;ঃ কার্ধার্থ এব ব॥ 
দিখেংপি গুরবন্ধাদৌ বুুৎপত্তিরপপত্িতঃ। 
মন্্রাদিখম্যনিষহ বেদার্ঘত্বেংপি ক! ক্ষতিঃ॥ 

হর্যহেতুবহত্বেন যুৎপত্তিঃ পুত্রজগ্মানি । 
ছু বূলত। কার্ধে যেদার্ধোহতঃ স এব হি ॥ 

ডগ গুছে বেদার্থো জিজান্তঃ ইতি শ্রতিজা কৃতী । অত্র সংশয়ঃ--কিং মন্ত্ীর্ঘবানপ্র্তীতঃ সিদ্ধার্থোহপি 



চন 

অনুব্যাধ্যা ১ 

বলেন,--পকা ধর্যধিশিষ্ট অর্থে ই বেদের প্রানাখ্য আছে, কিন্তু সিদ্ধার্থে নাই। যেহেতু কার্ধ্য- 
বো-প্রীমাপোশভিবাদ-বিচার বিশিষ্ট অর্থেই শক্তি ও তাঁৎপর্ষ্যের ৪ অবধারিত্ব দৃষ্ট হ্য়। 

ওবতি? কিংবা বিধিবাক্য-প্রভীতঃ কা্বা৫ঘ এব হেদার্ঘ ইতি। তত্র লোকাবগতসামর্ঘ।; শবঃ ঘেদেহপি যৌধক 
ইতি স্তায়েন ব্[ুৎপত্যানুদারী বেনার্খে| বর্ণনীরঃ। বুাৎপত্তিপ্চ সিদ্ধার্ধেহপ্যত্তি--পুত্তে জাঙঃ ইতি খার্ডভীহার- 
বাবহারজন্তং শ্রোতুরর্ষদগ্মার বালে! হর্বকেতৌ৷ পুত্রজন্মনি সঙ্গতিং প্রতিপন্ততে। ততে। ' ঈদতার্থবাদ- 
প্রতীতোহপ্যর্থো। বেদার্ঘ ইতি প্রাণ্ডে জদঃ পুঅজদ্মব্ধ হর্যহেতুদাং ধনলাভাদীনাও বহ্স্বাদ বাকা পুঙলনাবার্থ 

ইতি নির্ণয়ে! ছুল্ল'ভঃ। গামানয়েতু বাক তু গবানয়নরপাং মধ্যমবৃদ্ধপ্রবৃত্তিমবলেকা সঙ্গতিগ্রহপং হুলডম্। 
ভন্মা কাঁধ্যরগ এব বেদার্থ ইতি। 

* মুলের বিওুদ্ধ পাঠ এই,_ “কায এব অর্ধে বেদ প্রামাণাং ন সিদ্ধ" অর্থাৎ কার্য অর্থেই বেয়ে 
প্রামাণ্য স্বীকার, কিন্ত সিদ্ধ অর্থে শ্বীকার্ধ্য নহে। ইহ! গুরুসন্প্রবায়ের অভিমত । জয়ন্তভটকৃত ভারহ্ধারী: 
রস্থেও আমর! এই অভিমঠের উল্লেখ ও খণ্ডন দেখিতে পাই । এই গরস্থের ৪র্ঘ আছিকে (২৯১ পৃঃ, ভিথিয়ান-. 
গ্রাম সংস্করণে) লিখিত আছে, নন্বেবং বিধার্থবাদমন্ত্রনাসধেয়ানাং কােযাপরিকত্বদর্শনাৎ কার্য এবার্থে 

বেদস্ত গ্রাধাণ্যমিত্যুক্কং স্ত।ৎ। ততঃ কিং সিদ্ধেহর্ধে তন্ত প্রামাণ্যং হীয়তে । ততোহপি কিং তান ভুতার্থভিধারি 

্রন্থরাশিরপমিতে| ভবেৎ? সকলন্ত চ বেদ প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠাপরিতুসেতৎ প্রবৃত্ত, পাযদ। অজ 

কেচিদ্রাহ:-_সর্ববত্তেব ছি বেবস্ত কার্ষে অর্থে প্রামাণ্যদ্। তথাহি--গৃহীতসন্বক্ষঃ শব্যোহর্থমধগময়তি, সম্বন্ধ" 
গ্রহণং চান বৃদ্ধবাবহারাৎ। বৃদ্ধানাং চ ব্যবহার$--পানীয়মানয়, গাং বধান, গ্রামং গচ্ছ ইতি কার্য 

প্রতিপদকৈরেৰ শবৈঃ প্রবর্ততে ইতি তৈব বুঃংগন্ন্তে বলা" 

এ স্থলে গুরুসন্প্রদায়ের এই অভিমতটি উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে প্রথমত বুঝিতে হয় “কাধ্য-অর্থ) এবং 'দিদ্ধ 
অর্থ কাহাকে বলে। আধখ্যাতযুক্ত কার্য প্রতিপাদক শব দ্বার! যে অর্থ প্রকাশ পার, তাহাই কাধ্যার্ঘ। 

মীমাংসকদিগের দিদ্ধাত্ত এই যে, “আ।য়ায়স্ত কিয়ার্ধতদনার্থকামতদর্থানাম্”, ক্রিয়া্ধত্ব ব্যাহত বেদের অন্ত ফোন 

প্রকার অর্থ হয় না। ইহাই কার্ধা-অর্থ। ইহার অপর নাম ভ্রিচানাধা অর্থ। উদাহরণ দ্বার! কখাট 

পরস্কুট কর| যাইতেছে । মনে করুন, কোন পিত। তাহার বুবক পুত্রকে ঘলিলেন_-“জল আন,” যুবক জল 

আনিয়! উপস্থিত করিল। একটি শিশু পুত্র সেখানে ছিল। সে ছুইটি শব্দ শুনিল,-__এরটি “গল” অপরটি “আন”. 
সে এই ছুইটি শব্দের অর্থ পর্যযারক্রমে বুঝিয্া। লইল। ইহাতে তাহার জলবুদ্ধি ও আনরনবুদ্ধি জন্মিল। কা 

ঝচি লিঙ.আদি পদের নিত অব)যহ্ৃত পদের শববেধ জন্মে ন1। ফাধ্যত্বাবিত জলম্বাদির়পে জলের 5 

দ্বারা জলরগ শব্ষযোধ সম্ভবপর হয়। ইহাই “কাধ্য-অর্থ:। 

এখন সিদ্ধ অর্থের কথা বল! যাইতেছে । মহামহোপাধ্যার ঈমন্সধুরান/খ তর্কবাদীদ তীয় হার কিউ 

"সিদ্ধ" পদের, যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা! এই,--“কার্ধাবোপ্থাপখলিহাযারারবিধ/হও যা 1. অথথ 
কৃধ্উগন্থ'গক বে লিও. আছি গম, মেই পদের অনসভিব্যঘত বাকোর অর্থই.সিদ্ধ নামে অভিহিত। গুরু- 

সম্প্রদায়ের মতে এইরূপ টবদিক নিদ্ধ পদ লিও. আদি বিভক্যন্ত পদের সহারত। তির প্রযাণরণে টনি 

নির্দিষ্ট জনুভবদনকরণে স্বীকৃত হইতে পারে নাঁ। , 

কার্ধয অর্থেই যে হেযের প্রাসাণ) এবং সিদ্ধ অর্থে যে বেদের প্রামাণ্য নাই, এতৎসন্বন্ধে সিটি 

ঝইরপ।--“স্বধতৈষ হে কাবধামর্থে প্রানাণ্যহ) তথাছি গ্হীরসববঃ শষ? অর্দং অহ্ামররি-”লব-এহণং 



১৯২ .. তত্ব-সন্দর্ডের 

নিয়লিখিত ব্যবহারে শঞ্কিগ্রহ পরিলক্ষিত হয়, হথা,_-কোন বৃদ্ধ কোন এক যুবককে 
বলিল,--“গে! আনয়ন কর”। একটি শিশু সেখানে ছিল । সে দেখিল, যুবক তদ্বস্ত আনয়নে 

গ্রবৃত্ত হইয়াছে, যুবক গলকন্বলবিশিষ্ট একটি পদার্থ উপস্থাপিত করিল। ইহা! দেখিয়! শিশুর 
এই বোধ জন্সিল যে, “গো আনয়ন" পদ্দের অর্থ গলকম্বলবিশি্ই কোন বস্ত-আনয়ন | ইহার 

গরে “গে! বন্ধন কর,» "অশ্ব আনয়ন কর” ইতাদি বাক্যে বালক অঙ্খের ব্যতিরেক দ্বারা “গে” 

শবের 'গলকলত্ববিশিষ্ট প্রাণী+ এই অর্থ এবং 'আনয়ন+ শবের আহরণ অর্থ অবধারণ করে। 
ইহাতে দেখ! যাইতেছে যে, কার্ধযদ্বিত বাঁকা হইতেই বুবকের প্রবৃত্তি এবং তাহা! হইতে শিশুর 
শববোধে শক্তিগ্রহ ঘটিয়৷ থাকে এবং উহ্থাতেই তাৎপর্যয-বোধও জন্বে। ইহাই হুইতেছে 

চান্ড বৃদ্ধব্যবহারাৎ। বৃদ্ধান/ং চ বাবহারং 'পাঁনীয়মনয়, গ!ং বধান, গ্র।মং গচ্ছ” ইতি কার্্যপ্রতিপাদকৈরের 

শবৈঃ প্রবর্ততে ইতি ত্রৈব বাৎপদ্যন্তে বাল।ঃ। প্রয়েজনোদেশেন হি বৃদ্ধ! বাক্যানি প্রধুজ্যতে । ন চ সিদ্বার্ঘ(ভি- 

ধাযিন! প্রবৃত্তি-নিযৃত্বী ভন্ুপদিশত! শবেন কিকিৎ প্রয়োজনষভিনিবন্ততে ইতি তন্ত ন প্রযোক্তবাম। আখ্যাত- 

গদেন সাধ্যরূপোইর্থঃ উচ্যতে,_নীমধেয়পদেন চ দিদ্ধং। ভূতভবাসমুচ্চারণে ভূতং ভধ্যায়েপদিগ্ততে ইতি 

বাক্যান্ত সাধ্যার্থনিষ্ঠতেতি ন ভূতীর্থবিষয়ং তল্ত প্রামাণযষ। অতঃশ্চ কার্যেহ্থে শবস্ত প্র।দাণ্যম্। যতশ্চ 

কার্ধ)রপোহর্থঃ শব্বহ্ত বিষয় ইতি। ন চ শব্ধঃ প্রমাণতং গিদ্ধেহর্থ লভতে। সিদ্ধোহর্থঃ প্রসিদ্ধত্বাদেব 

প্রমাণান্তরপরিচ্ছেদযোগ্য ইতি তৎপ্রতিপাদনে তৎ্প্রমাণাস্তরসব্পেক্ষঃ শব্দে। ভধতি। ভহুশ্চ তদ্গ্র।হিণং 

প্রমাণাস্তরভৈধ তত্র প্রাসাণ্যং হ্যাৎ-ন শবন। তন্মৎ শব্রপ্রামাণযহিচ্ছত| কার্ধ্য এব তৎ্প্রামাশ্যমঙ্গী- 

কর্তব্যম্ ইতি ।” 
অর্থাৎ বেদমাত্রেরই কাধ্য অর্থে প্রামাণ্য ॥ সপ্বস্ষ-গ্রহণ ব্যতিরেকে শবের অর্থ হয় না। বৃদ্ধ-ব্যবহার 

হইতেই শবের অর্থ গ্রহণ ঘটে। বৃদ্ধ-ব্যবহার “জল আন, গৌ-বন্ধন কর, গরমে যাও” ইত্যাদি কার্যপ্রতিপাদক 

পবা খর! প্রবর্তিত হয়। এইরাপ বৃদ্ধ-ব্যবহার হইতেই শিশুদিগের শব-বোধ জন্মে । বৃদ্ধগণ প্রয়েেজন উদ্দোষ্য 

করিয়া! বকা প্রয়োগ করেন। সিদ্ধার্থাভিধারি শব প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সম্বন্ধে কোন উপদেশ ন| করার তাদুশ শব 

প্রয়োগে কোনও প্রয়োজন বুঝার না। হুতর1ং তাদৃশ শব্দের প্রযোভবাত। দৃষ্ট হয় না। আঁখ্যাত পদ দ্বারা 

সাধ্যরপণ শব বুঝায়, লামধেয পদগুলি সিদ্ধ শব । “ভৃতন্ভব/” এই পদের উচ্চারণে ভব্ার্থে ভূতপদ উপদিষ্ট 

হয়। এই বাকা সাধ্যতা নিষ্ঠ, কিন্তু ভূতার্থ বিষয় ইহার প্রমাণ নহে। নুতরাং কার্ধ্য অর্থেই শবের প্রামাপ্য। 
কার্ধ্যরূপ অর্থই শবের বিষয় । সিদ্ধ অর্থে শবের প্রামাণ্য নাই। সিদ্ধ অর্থ প্রসিদ্ধতা-নিধন্ধন প্রমাণাস্তর- 

পরিচ্ছোযোগ্য | ইহার প্রমাণের জন্ত গ্রম।ণান্তরাপেক্ষ শবের প্রয়োজন। উহার গ্রাহী। প্রামাণাস্তরের প্রামাণ্যই 

ইহার প্রামাণা। কিন্ত শবের পক্ষে দেগপ বাধ! নাই। এই নিমিত্ত যিনি শব্-প্রামাণ্য শ্বীকার করিতে 

ইচ্ছুক, তাহার পক্ষে কার্য অর্থে শব-প্র।মাণ্য অঙ্গীকার কর! কর্তব্য ।” 

গুরু-স্্রদারের এই অভিমত সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতরূপে জানিতে ইচ্ছা! হইলে মহামহোগাধ্যার ীমঘ্- 
গঙেশ উপাধ্যারকৃত তন্বচিস্তাখণি, উচছার মাথুরী টাক। ও পীমদ্গদাধর ভটাচাধ্য-প্রনীত শক্তিবাদাদি "গ্রন্থ 

সব্য। 

উপরোক্ত ব্যাধ্য। দবায় গ্রস্থকারৌোক্ত “কার্যং এখ অর্থে বেদন্ত গ্রামীণ], ন সিদ্ধে* এই অংপের জলোচন। 

ক্ষর। হইয়াছে। কিন্তু উহার হেতু সন্বত্ধে আলোচন। কর! হয় নাই। উক্ত মূল যাকের হেঠু লিখিত হইয়াছে, 
“্ততৈধ পড়িতাৎপর্যায়োরবধারিদ্বাংং। জিজ্ঞা্ত এই যে, শক্তি কাহাদক খল; ভাৎপর্যযই বা কাছাফে বলে। 



অনুব্যাখ্য। - ১৯৩ 

কাধযার্থবাদী গুরু-সম্প্রদায়ের অভিমত । কিন্ত নৈয়ায়িক ও বেদান্তিগণ এ মত স্বীকার করেন 

না) তাহারা বলেন, সিদ্ধ পদ্দে শক্তির অভাব কোথা! হইতে হয়? সিঞ্ধ পদে কি সঙ্গতি: 

গ্রাহক ব্যবহারের অভাব? অথব| কার্ধ্য-সংসর্ণিত। উহাতেই ধর্তব্য ?. দিদ্ধবাক্যে ষে 
সঙ্গতিগ্রাহক ব্যবহারের অভাৰ আছে, ইহা! বগা যায় ন7$ কেন না, *পুত্রত্তে লাতঃ৯, “তোমার 

পুত্র জন্মিয়াছে*, এই বাক্য অবণে পিত্রা্দি শ্রোতৃগণের হর্ষোখ মুখ-বিকা শাদি দর্শনে জানা. যায়, 

পিদ্ধ পদ-প্রয়োগ মাত্রেই শাবববোধ সংঘটিত হইয়াছে । রর 
যদি বল, ইহাতে কার্ধ্য-সংসর্গিত্ব আছে, তাই বা কোথায়? পুত্রজন্ম-পদে কার্ম্যসংসর্থি 

তের লেশীভাঁসও দৃষ্ট হয় ন1। . 

প্রথমতঃ শক্তি স্বক্কেই বল| যাউক। বল। বাহুল্য, এখ।নে ব।ক্যে ব্যবহৃত প্দ-শক্তিই আলোচ্য বিষয়। শক্তি 

অর্থ সক্কেত, পদবৃতি। ইহার বিশদ অর্থ এই ষে, অর্থ স্মতির অন্থকুল পদ-পদার্থের সম্বন্ধ । .“এই পদার্থ অমুক 
অর্থ বোধ করায়”, “এই পদ হইতে অমুক অর্থ বোধ কর! যায়”, এই ঈশ্বরীয় সক্কেতকে নৈয়ারিকগণ শক্তি বলেন। 
তত্তিন্ন আধুনিক নাঁষেও শক্তি ্বীকার কর! হয়। নব্যের! বলেন, ঈশ্বর-ইচ্ছ। শক্তি নহে, ইচ্ছাই শ্তি। কিন্ত 
মীমাংসকগণ্ের অভিমত অন্ত প্রকীর। তাহার! বলেন, অভিধ! নামক পদার্থ ব্যহীত সঞ্চেতগ্রহজন্ত গ্রহবিষয়ই 

শর্তি। ই ক | | 

প্রভাকর বলেন,-_“সিদ্ধ!র৫ের অন্ুভবকত। নই, হতর।ং কাধ্যত্বন্বিত ব্যক্তিত্বই শক্তি । নৈয়ারিকগণ বলেন, 

গে! শব্দের গোত্বে শক্তি, উহার ব্যক্তিতে লক্ষণ । অর্থ।ৎ গোত্ববিশিষ্ট গোতে শক্তি । -. 

মীমাংসকগণ শক্তির প্রকার-ভেদ বর্ণন করিয়ছেন। ঠাহার। বলেন, "শক্তিত্বিবিধ! ;--এক। কারণতারূপা, 

অন্ত! পদসক্কেতরূপ। |” ইহাদের নামাস্তরও আছে, কারণতারূপ। শ[ক্তর অপর ন/ম অনুভাবিক। শক্তি এবং পদ. 

সন্কেতন্ধগ! শক্তি ম্মারিক| শক্তি নামেও অভিহিত হয়। 

ভাধা-পরিচ্ছেদের মুক্তীবলী টাকায় শক্তিগ্রহথের উপায়-নির্দেশনুটক একটি প্রাচীন কারিকা উদ্ধত হইয়াছে। 

তাহা এই,-_ ও 
শক্তিগ্রহং ব্যাকরপোপমান-কো বাগুবাকাদ্বাষ্হারতশ্চ। 

বাকাস্ত শেষাদবিবৃতের্বদস্তি সমিধ্যতঃ সিদ্ধপদ্স্ত বৃদ্ধাঃ ॥ 

অর্থাৎ ব্য/করণ, উপমান, কোষ, আগ্তবাক, ব্যবহার, বাক্যশেষ, বিষৃতি এবং সিদ্ধা পদের সান্নিধ্য--এই সকল 

হইাত শক্তিগ্রহ হয়। ভাধ।-পরিচ্ছেদের মুক্তাবলী-টাকায় ইহার প্রত্যেকের সোদাহরণ ব্যাখ। আছে। 
এ স্থলে 'তাৎপর্য) পদ্দের অর্থও জ্ঞাতব্য । 

১। তন্বচিস্তামণিক।র বলেন,--ইতর পদের ইতর টিন রা তাৎপর্যয। বক্তা যে ইচ্ছায় যে শবের 

প্রয়োগ করেন, সেই শব খন তাহার ইচ্ছ।প্রধুজ্ঞভাবে যে অর্থ প্রকাশ করে, তখন সেই অর্থই তাখপধ্যার্থ। 

২। শব্দশক্তি-প্রকাশিকার় জগদীশ বলেন,__বাঁকার্থের প্রতীতিজনকতা বার! যাহা অভিপ্রেত হয়, তাহাই 

তাৎপর্য।। 

শব ও পদের নানাপ্রকার অর্থ হইতে পারে। বহু অর্থের কলপনা ন! করিয়। বত যে জভিগ্রায়ে যে স্থলে যে 

শব ব1 পদ প্রয়োগ করেন, সেই অর্থ পরিগ্রহ কর!ই-_তাঁৎপর্য;॥ সৈদ্ধব পদের অর্থ ঘোটক, উহ্থার অপর অর্থ 

লবণ। আহার্ধ্য-রসবিশেষের জাস্বাদনার্থ ভেজনকালে বক্ত। ধদি বলেন,_-“' 'দৈদ্ধবমানয়, তৎস্থলে সৈশ্ধব পদের 

ভাৎপধ্ধযার্থ লবণই বুঝিতে ছইবে, ঘোটক নছে। ৃ ক 

ক্৫ 



১৯৪ তত্ব-সন্দর্ডের 

যদি বল, এখানে *তং গশ্ঠ* ( অর্থাৎ *পুতরস্তে জাতস্তং পঞ্ঠ* ) এইরূপ বাক্য কল্পনা 
করিয়াই অর্থবোধ হ্ইয়াছে। তাহাও বলিতে পার না । কেন না, এইরূপ কল্পনার গ্রাহক 
কোথায়? কল্পক তদেখাযায়না। লক্ষপাগ্রাহকের অভাবে কল্পন! অপিদ্ধ।--( কল্পনার অর্থ 

লক্ষণ )। 

যি বল, গ্রাথমিক কার্য্যান্বিত শক্তি গ্রহের যে অনুপপত্ি, তাহাই এখানে কল্পিকা হউক ? 
তাহাও বলিতে পার ন!, যেহেতু কার্ধান্থিত বাক্যে শক্তিগ্রহ জনিদ্ধ। এ স্থলে কার্ধযা্বিত 

বাক্য হইতেছে পপুত্রন্তে জাতত্তং পশ্ঠ” ) এই কার্য্যান্বিত বাক্যে শক্তির উপলব্ধি হয় ন1। 

যেহেতু কার্ধপদে এ স্থলে কার্ধ্যাদ্বিতত্বের অভাব। নুতরাং কার্ধ্যান্থিত বাক্যেরই যে অর্থ- 
গ্রতীতি হইবে, তোমাদের এই যে নিরম, এ স্থলে তাহার ব্যভিচার হুওয়ায় কা্যান্বিত বাক্যেই 

বে শক্িগ্রহ হয়, ইহ! অসিদ্ধ হইল। বপিচ শাববোধ-সাধর্থ্জননে যে যে ক্রিয়াপদকে তুষি 
যোগ্য বলিয়া! মনে কর, তস্তি্ন পদ তারা! অস্থিত হইয়াও বাক্যের সঙ্গতির উপলব্ধি হওয়ায় 
পতং পন্ত* এই বিশেষণ ব্যর্থ হইতেছে ।* 

কার্যে কার্ধ্যান্তর থাকিতে পারে, এ কথাও বলিতে পার না) যেহেতু কার্যে কাধ্যাস্তরের 

যোগ হয় না, অপিচ সেরপ ভাবে কার্য্যের সাহত কার্যের ষোগ করিয়া বাক্যার্থ উপলব্ধ 

করিতে হইলে অনবস্থা-দোষ ঘটে--অর্থাৎ একটির পর অপরটি, উহার পরে আবার অপর 
একটি ক্রিয়! যোগ করিতে করিতে তাদ্ৃশ ক্রিয়াপদ-যোগের আর বিরাম ঘটে ন1। 

আরও দেখ, কার্ধ্যা্থিতত্বেই যে প্রাথবিক শক্তিগ্রহের নিয়ম, তাহাও নছে। সিদ্ধপদ- 
নির্দেশেও বালকের শন্বার্থাুভব দৃ্ হয়। যেমন “এই বস্ত্র” এই উক্তি দ্বারাই বালকের বন্ধ 
শব্জের অর্থ অনুভূত হয়। এইরূপ দিদ্ধ-পদে শক্তি সিদ্ধ হওয়ায় এবং শ্রোতৃগ্রতীতিরও 
কোন বিরোধ দৃষ্ট না হওয়ায় বক্তার তাৎপর্য্যও উক্ত সিদ্ধ পদে অবশ্তাই সিদ্ধ হইবে। 

মিদ্ধার্থবৎ নির্দি্ উপনিষদাদিরও স্বার্থে প্রামাণ্য আছে। কথিত আছে, মন্ত্র ও অর্থবাদের 
ক্রিয়াপদের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও স্বকীয় অর্থে উহ্থাদের প্রামাণ্য আছে। 1 

বদি বৈদিক শব্ব শ্বকীয় অর্থে নিশ্রতিবন্ধগাবে অবধারিতরূণে অধিগত বিষয়গ্বরূপে 

* ভাবা-পরিচ্ছে্গের মুক্তাবলী টীকাতেও এইরূপে প্রাভাকর-ম খঙ্ত হইয়াছে বখ1,-“চৈত পুতস্তে 

জাতঃ কন্তা (জবিবাহিত|) তে গর্ভিণী ইত্যাদ। মুখ গ্রদাদ-মুখমালিভ্তাভ্যাং হুখ-ুঃখে অনুমায় তৎকারণত্বেন পরি- 

শেষাৎশাবযোধং দির তদ্ধেতৃতয়। তং শব্দমবধারয়তি। তথাচ ব্যতিচারার কার্ধ্যামিতে শক্তিঃ। নচ তত্র 

ত। পঞ্জ ইত্যাদি শব্বাততরমধ্যাহার্্ংং হানাভাবাৎ চৈ পুতন্তে জাতে মৃতশ্চ ইত্যাদো তদভা বাচ্চ"। 

1লোগাক্ষি তান্কর তদীয় অর্থসংগ্রহ গ্রন্থে লিখিয়াছেন,_-“অর্থবাদবাক্াং হি স্বার্ঘপ্রতিগাদনে প্রয়ে।জনাভা বাদ- 

বিধেরনিযেধ্যযোঃ গ্রাশপ্থা-নিন্দিতত্বে প্রতিপাদয়তি | খ্বার্থমাপরতে আনর্থক্যপ্রসঙ্গাং_জারায়ন্ত ক্রিয়ার্থবীৎ ।* 

এইরূগে পূর্ববপক্ষের উত্বাপম করিয়। পরে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন," চেষ্টাপতিঃ--ন্বাধ্যায়োহধ্যেতব্য ইতি 

বিধিম! 'সকলবেধাধ্য়নং কর্তব্যস্। ইতি যোধর়তা! সর্বহেদন্ত প্রয়োজনবদর্থপর্যবসাদিত্বং নুচয়ত। উপান্তথেন 
জানর্ঘক্যানুপপত্েঃ।” 



অনুব্যাখ্যা ১৯৫ 

এইরূপ বিশিষ্ট উপলব্ধি উৎপাদনে সমর্থ হয়, এবং তদমস্তর উহ্থার ভাৎপর্ধ্যও উপলৰ হয়, 
তাহ! হইলে কি উহার প্রামাণ্য শ্বীকারযোগ্য হইবে ন।? 

বিধিবোধিত বাঁক্যের সহিত বখন বৈদিক ব্রাঙ্মণাদি গ্রন্থে লিখিত পদের গ্রনাণাস্তর- 
গ্ররতিপাদক পদ অন্বাদরূপে এবং প্রমাণবিরোধি পদ্ও গুণবাদরূপে * ব্যবহৃত হয়, ভাহাও 

গ্রমাণরূপেই গণ্য হয়।? 
উপনিষদের পরে বেদের আর শেষ নাই, এই নিমিত্ত উহা! বেদের *অনন্ত-শেষ" বিশেষণ- 

বিশিষ্ট (এই হেতু অপর নাম--“বেদাস্ত” ) ? স্থৃতরাং উপনিষৎ সমস্ত অনর্থনিবৃত্তিজনক, অনন্ত 
অ(নন্দৈকরসরূপ, নুহ্ল্লতি আত্মততব্ের প্রাপ্তিকারিণী। ইছাতে প্রমাপাস্তরেক বিরোধ থাকিলেও 

পেই বিরোধকে বিরোধাভাস রূপে পরিণত করিয়া উপনিষৎ স্বীয় অর্থেই প্রমাণরূপে গৃহীত 
হয়েন। 

* অনুবাদ ও গুণবাদ মীম।ংসা-দর্শনের পাঁরিভ।ধিক শব । লৌগাক্ষি ভাদ্বরধৃত প্রাচীন কারিকায় এই ই 

পদ নি্লিখিতরণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে,__ 

বিরোধে গুণবাদঃ ভাদনুব/দোহবধারিতে। 

ভূতাখবাদস্তদ্ধ(নাৎ অর্থবাদক্িধা মতঃ ॥ 

1+ এস্থলে উত্তরমীমাংসার ১।১)৪ সুত্রের শান্করভাষ/ ও উহার রত্ব প্রভা! ব্যাথা, ভামতী ব্যাখ্যা ও জানন্দ. 

শিরীয় ব্যাধ্য। পাঠ কর! প্রয়োজনীয়। শ্পাদ ভাব্কার লিখিয়াছেন,--্প্রবৃত্ধি-নিবৃত্তি-বিধিতচ্ছেষব্ষবিতাগে 

নাস্তি ইতি তন্ন, উপনিষ?ন্ত, পুরুষ্ত অনন্ভশেবদ্বাৎ | যে| অমৌ। উপনিষৎহ এব অধিগতঃ পুরুষঃ অসংসানী ব্রহ্ম উৎ- 
গান্তাদিচতুর্বধ-জ্রব্যাবিলক্ষণঃ ম্বপ্রকরণন্থঃ অনন্যশেষঃ নাসৌ নাস্তি নাধিগষ্যত ইতি ব1! শক্যং বদিতুম্ *স এষ 
নেতি' নেত্যাক্ব! (বৃহ ৩১২৬ ) ইত্যাস্মশব।ৎ" ইত্যাদি । 

এ স্থলে জামর! যে অনন্যশেষ শব্দটি পাইতেছি-_রদ্বপ্রতা-বা।খ্যায় তাহার পরিস্ুট অর্থ কর। হইর়াছে। “ইধংন 

ইদং ন সর্ধবদৃগ্তনিষেধেন ।” সুতরাং উপনিষদ পুরুষ যে বেদের কর্দাকাণ্ডের বিধিপেধাস্তভূতি নহেন, ইনি অনভ্শেষ। 
এই স্থলে রত গ্রভাকার বলিয়াছেন,-_“অ্ঞাত্ত কলন্বরপন্ড আত্মন উপনিষদেকবেদ অকাধাশেবদ্ৎ কৃৎম- 

বেদন্ত কার্ধ্যপরত্বমসিদ্ধম্।” 

অতংপরে পপুত্রস্তে জাতঃ" এই উদাহরণ উল্লেখ করিয়! সিদ্ধ পদের অর্থবন্ধা! নগ্মাণ করিক়্াছেন। ভাহভীকারও 

এ স্থলে এই প্রদিদ্ধ উদাহরণের উল্লেখ করিয়াছেন। 

উপনিষদ্বাক্য বিধিশেষ নয়, এই জর্থেও “অনন্ভশেষ” বলিয়া! অভিহিত হয়। 

1 পুজাপাদ সর্ববসংবাদিনীকার শবপ্রমাণসিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিতে প্রতৃতত হই! এ স্থলে বর্ণের জগ বিনা- 

শিদ্বের যুক্ত্যাত।দ উল্লেখপূর্ববক প্রথমতঃ ক্ফোটবাদ স্থ'পন করিয়াছেন। অঃপরে ন্মেণটবাদ খুন করিয়া! শবের 

বর্াযকত। পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। এই অংশের ভা! ১১৩২৮ বরন্ধনুতরীয় শাধর-তাব্য অবলন্বনে বিরচিত 

হইয়াছে । হুতয়াং এই অংশের বিশদ ও বিবৃত অর্থ বুঝিতে হইলে শঙর়-ভাঁধোর ররর প্রতা-ব্যাধ্া, আমম্মগিরির 

ব্যাথা। ও তানত। ব্যাধা। জবাই গঠনীয়। 

রত্বপ্রতাকার ১1৩২৮ সূত্র শঙ্কর ভাষ্যের ব্যাধ্যান্থলে লিখিয়াছেম।--“অতঃ প্রতবদ্বপ্রস্াৎ শবরপং 

বক্তং আক্ষিপতি-.কিমাঝ্কমিতি। রুপ্রতাকায় বলিতেছেম--বৈদিক শবোর খবয়প নিরর করার অন্তই 
4ফিমান্বকং" ইত্যাদি যাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ “যে বৈদিক শব হইতে জগতের উৎপত্তি, উহার খবর 
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এই প্রকারে সর্বপ্রকার বৈদিক, শবই স্বার্থে প্রমাণরূপে উপলব হুইয়। থাকে। এক্ষণে 
কিরূপে বৈদিক শব হইতে অর্থ প্রস্থত হয়, তাঁহাই বিবৃত হইতেছে। 

" বর্ণসসুহ আশ বিনাণী। নুতরাং অর্থ উৎপাদনে উহাদের সামর্থ্য সম্ভাবিত হইতে পারে 

না। এই নিমিত্ত পূর্ব-পূর্ব অক্ষর-জন্ত সংস্কারবিশিষ্ট অন্ত্যাক্ষরটি অর্থগ্রত্যায়ক হয়। 

কি?" এ স্থলে “কিম্” গদ্দের অর্থ এই যে, বৈদিক শব্ধ কি ধর্ণরূপ, অথবা স্ষোটরূপ ? র্ণগুলি অনিত্য, হতরাং 

বর্ণামক শব জগতের হেতু হইতে পারে ন।। (স্ষোটেরও অস্তিত্ব ন| থাকায় উহাও জগতের হেতু হইতে পায়ে 

না। এই ছুই বাঁধার সমাধান করিতে গিয়! বৈয়াকরণগণ ছিতীয় পক্ষেরই সমর্থন করিয়াছেন, অর্থাৎ ক্ফোটবাদের 

মমর্ধন করিয়াছেন এবং বর্ণাত্বকতার খণ্ডন করিয়াছেন । ইঁহার। বলেন, বর্ণগুলি ষখন আশু বিনাশশীল, সুতরাং 

বর্ণ কখনও অর্থ-প্রতিপত্ির হেতু হইতে পারে না। যেমন 'কলদ' একটি শব । ক (ক, অ)বর্ণ, ল বর্ণ এবং স 
বর্ণ দ্বার৷ রই শব্ধ রচিত। ক-বর্শের উচ্চারণের পরে যখন ল-বর্ণের উচ্চারণ কর! হয়, তখন ক-বর্ণের বিনাশ হয়, 

এইরপে বর্ণায্বকতার নিত্য» নাই। মুতরাং উহ! দার! অর্থ প্রতিপত্তি হইতে পারে না। "শব্দ ক্ফোট দ্বারাই 

অর্থ-প্রতিপত্তি হয়। ক্ফেট শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে,__ 

“ন্কুট্যতে ঘরৈর্বাজাতে ইতি ক্ফোটে। বর্ণাভিবাঙ্গোহর্থঃ তন্ত বাঞ্জ কঃ” অর্থাৎ যাহ! বর্ণ দ্বার। প্রকাশ পায়, তাহাই 
স্ষোট। কঠতানাদির অভিঘাতজনিত বে বর্ণ উৎপাদিত হয়, সেই সকল বর্ণ স্থা1 অভিব্যক্ত হয় যে অর্থ, সেই অর্থ 

যন্ধার। প্রকাশিত হয়, তাহাই ক্ফেট। 

বর্ণাজ্বকত-সমর্থনের জন্ত বর্ণপক্ষীয়ের। বলেন, বর্ণের বিনাশ হইলেও পুনি-পুরব অক্ষরের সংগ্কার পর পর অক্ষরে 

সঞ্চারিত ইইয়! অর্থ প্রকাশ করে। €“পূর্বব-পূর্ব-বর্ণান্ুভবজনিত-সংস্কারসহিতোহস্কবর্োহর্থং প্রত্যায়গিষ্যতীতি" 

শশীঙ্ষকরভাষে। ) : 

এই সংস্কার দ্বিবিধ-_বর্ণজনিত অপূর্ব্বখা সংস্কীর এবং ধর্ণানুভবজনিত ত।বনাখ্য সংস্কার। ভাব্যব্যাখ্াকারগণ 

সংস্কারের এই দ্বিবিধ প্রকারের উল্লেখ ফ'রয়াছেন। 
_ ক্ফোটবাদীর। এই সংক্কারযুক্তি খণ্ডন করার অভিগ্রায়ে বলেন, “তন্ন । নন্বন্বগ্রহণপেক্ষো হি শবঃ স্বস্সং 

প্রতীরমানোহর্থং প্রত্যারয়েৎ ধুমাদিবৎ"-_-শাঙ্কর-ভাব)। 

অর্থাৎ অপূর্ব্বাধ্য সংস্কারের কথ বলিতে পার না, যেহেতু ধুম যেমন খক্সং প্রতীত হইয়া! বহ্ছির অনুম।নরূপ 

জানের হেতু হয়, শব্দও তেমনি সম্ন্ধগ্রহণের অপেক্ষা করে, গৃহীত-সন্বন্ধ শব স্বয়ং গ্রতীত হইয়! অর্থবো।ধ করার়। 
সংস্কার সহিত জ্ঞাত শব্ই অর্থবৌধের হেতু । হুতরাং অপূর্ববাধ্য-সংস্কার-সঞ্চার-প্রণালী বাধিত হইল। বর্ণানু- 
ভবজনিত ভাধন।খ্য সংস্ক।র ঘারাও ধর্ণপক্ষের সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয় না। বর্ণ(হুভধজনিত ভাবনাখ্য সংস্কার দ্বিবিধ_ 

প্রত্যক্ষজাত ও কার্ধ্যরিঙ্গ ঘার। জ্ঞাত। বর্ণচুভবঞ্জনিত সংস্ক।রের প্রত্যক্ষত। নাই,__ 

“নচ পূ্বপূর্ববর্ণ।মুভবজনিত-মংস্কার সহিততন্ান্তবর্ণন্ত প্রতীতিরস্তি-_অপ্রত্যক্ষাৎ সংস্করাণ।স্।”- শাক রভযাম্। 

কার্ধ/লঙ্গঞ্জাত সংস্কারের তারাও ফল(দ্ধির আশ। নাই। “কাধধ্যপ্রত্যাগিতৈঃ সংস্কারৈঃ সহিতোহস্তে। বর্ণে।হর্থং 

প্রত্যারক্লিধযতীতি চেৎ ন। সংস্কারকাধ্যস্তাপি ল্মরণন্ত শ্রমবত্তিত্বাং--ইতি শান্কর-ভাব্য। 

অর্থাৎ যদি বল, কাধ্যপ্রত্যাযিত সংক্কারসমুহদমদ্থিত অস্ত) বর্ণ অর্থবোধ করাইবে? এ কথ।ও ধলিতে পার 
না, যেহেতু সংস্কার-কর(ধ্যও ম্মরণের ভ্রমবর্তি ঠাপেক্ষি। রত্বগরভা-ব্]খ্যায় ইহার অর্থ নিয়লিখিতরূপে বিবৃত 
হইয়াছে,» 

“কাধাপ্রত্যািতৈঃ সংস্কারৈঃ-কার্ধাং অর্থধীঃ, তন্তাং জাতায়াং সংস্কারপ্রত্যয়ঃ তন্মিন্ জাতে সা ইতি পরম্পরা. 
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শ্প্রামাণ্যে ক্ফোটবানিরাদ এই সকল সংস্কার কার্্যমাব্র ছারা প্রত্যারিত হইয়া থাকে। 
ও বর্ণাত্বকার্থ-স্থাপন। কেন না, সংস্কারগুলির প্রতাক্ষ প্রমাণাভাব। সংস্কারকার্য্য-- 

ক্রণ। এই স্মরণের ক্রমবর্তিত্বনিবন্ধন সমুদায় প্রত্যয়ের অভাব অবশ্তস্ভাবী। এই 
নিমিত্ত অন্ত্য বর্ণেরও অর্থ-প্রত্যপ়কত্ব সম্ভবপর হইতে পারে না। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া 

কেহ কেহ বলেন,--ক্ফোট দ্বারাই অর্থপ্রত্যয় হয়, বর্ণসংস্কারনিবন্ধন অর্থ-প্রত্যয় হয় না। 

বর্ণ যখন অনেক, এ অবস্থায় অনেক-বর্ণসমষ্টিরূপ শব বা পদ দ্বারা এক প্রত্যয়ের 
উপপত্তি অপস্তব। এই নিমিত্ত প্রত্যেক বর্ণবোধে--ন্তস্ত সংস্কার-বীজে অন্ত্য বর্ণের 

প্রত্যয়জনিত পরিপাকে ক্ষেটই একগ্রত্যয়বিষয়তা-নিবন্ধন শববোধকারীর গোচরে অতি 

শয়েগ দূষয়তি।” অর্থাৎ এখানে কাব্য শবের অর্থ অর্থষোধ। অর্থবেধ হইলে, সংগ্কারপ্রতায় জন্মে, আবার 
সংস্কারপ্রত্যয় জন্মিলেই অর্থধোধ হয়, ইহাই পরম্পরাশ্রয়। এই দোষ দেখ।ইয়! শ্ফোটবাদী বর্ণপক্ষকে নিরন্ত 

করিবার উদ্দে্টে বলিতেছেন,-_ 

“সংস্কারকা ধ্যন্তাপি প্মরণন্ত ক্রমবর্তিত্ব।ৎ" | 

উদ্ধুত স্থলের "অপি" শব্দ পরম্পরা শ্রয়গ্যোতনার্ঘ বাবহ্ৃত হইয়াছে । ইহা দ্বার! ভাঁবনা-সংস্ক।র পক্ষ নিরগ 

করার প্রর়।স হইয়াছে। ভাবনাখ্য সংস্কারে বর্ণম্থতিমীত্রেরই হেতুত্ব আছে, উহাতে অর্থবেধের হেতুত্ব নাই। 

অস্ত্য ঘর্ণের সহিত পূর্বা-পূর্বব বর্ণের সংস্ক'র সম্মিলিত হইলেও উহা! অর্থবোধের হেতু হয় না। কেবল 
সংস্কার বর্ণস্থৃতিমাত্রেরই হেতু হয়। অর্থবোধের পূর্ববক(লে ভাবনাখ্য সংক্ক।রের জ্ঞানাভাবে অর্থবোধহেতুত্ব 

থাকে না। 

এইরপ হেতু প্রদর্শন করিয়! ক্ফে।টবাদীরা বলেন, _ক্ষে।টই শব, উহা বর্াত্বক নহে। 

শবধাত্রই বর্ণসমষ্টি। এক এক শবে বহু বর্ণ আছে। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যর জন্মে, এক প্রত্য 

জন্মে না। কিন্ত শ্ষোটের শ্বগাব এই যে, ভিন্ন ভিন্ন বর্দপ্রত্যয়ে স্ত্ত সংক্ক।র-বীজ অন্ত্য বরের প্রত্যয়জনিত 

পরিপাক, শব্বার্থবোধযোগ্য চিত্তে এক প্রত্যয় বিষয়রূপে অতি ক্রুত প্রকাশ পাইয়া থাকে। আনন্দগিরি 

বলেন, 

“বথ! নানা-দর্শন-পরিপাঁক-সচিবে চেতমি রত্বতত্বং চকাত্তি তথ! যথোঁক্তে চিত্তে বিনা বিচারং মহসৈব একো ইয়ং 

শব; ইতি ধীবিবয়তয়। ভাতীত্যাহ-_-'একেতি। | অন্তোন্তাশ্ররদগা কর্তং “ঝটিতি ইত্যুক্তম্।” 

এইরপে ক্ফোটরূপ শবের নিত্যত্ব প্রকল্পিত হইয়াছে । ইছার। বলেন, বর্ণাঝ্মক ধ্বনির প্রত্যভিজ্ঞ। নাই, 

কিন্ত ক্ফোটের প্রত)তিজ্ঞা! আছে। 

রবরপ্রভা-ব্যাখ্যাকার বলেন,--"“তদেব ইদং পদম্* ইতি প্রত্যভিজ্ঞ।* অর্খ/থ "সেই পদই এই” এই 

জ্ঞানকে প্রত্যতিজ্ঞা বল! হয়। 

বক্তব্য এই যে, এস্থলে লান্বর ভাষোর পাঠ ও সর্বধসংবাদিনীর পাঠে কিঞিৎ ক্রম-বিপর্যয় অছে। ভাষ্যের 

পাঠ এইরূপ,-_ 

“স চ একৈ কর প্ত্যায়া হিত-সংস্কীরবীঞ্জেংস্তাবর্ণ-প্রত্যয়জরনিতে পরিপাকে প্রতায়িস্লেক্রত্যয়বিষরতগ! ঝটিতি 
প্রত্যবভাসতে। ন চারমেকপ্রত্যর়ো! বর্ণ(ববয়! স্থৃতিঃ। বর্ণানামেকতাদেক প্রত্য়বিষরত্বনুপগত্তেঃ। তত্ত চ 

প্রত্যু্চারণং প্রত্যতিজমা নয়ন্বাৎ নিত্যত্বন্।” 

সর্বসংবাঁদিনীর পাঠে বাক্যক্রম-বিপর্ধ্যয় অতি সুম্পষ্ট। 
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সত্বর অর্থ প্রকাশ করে। অতএব ক্ফোটরূপেই বেদের নিত্যত্ব। কেন না, উহার 
প্রতুাচ্চারণে উহার প্রত্যতিজ্ঞা বিস্তমান থাকে ।* 

কিন্তু বেদ।স্তিগণের কথ! এই যে, ভগবান্ উপবর্ধ বলেন-_“বর্ণপমুহই শবব"। এই স্তায় 
অনুসরণ করিয়া "ছির্গো” এই শব্দ উচ্চারিত হয়, কিন্তু “তব গৌঃ” বলা হয় না । ইহাতে এক- 
বিষয়ক প্রত্যয়ে সকলের প্রত্যতিজ্ঞা হ্বীকা ধ্য। 

এই হেতু বর্ণাত্বক শবনমূহেরই নিত্যত্ব হ্বীকৃত হইয়াছে। সেই বর্সকল পিপীলিকা- 
পংক্তির ন্যায় ক্রমবিস্তত্ত হইরা অর্থবিশেষের সহিত সম্বঘ্ধ হয় এবং ত্বকীয় ব্যবহারেও এক 

এক বর্ণ গ্রহণাস্তর সমস্ত বর্ণ প্রত্যয়দর্শিনী বুদ্ধিতে তাদৃশ ভাবে প্রতিভাসমান হুইয়। অব্যতিচার 
ভাবে সেই সেই অর্থবোঁধ করায়। 

ইহাতে সহজেই বুঝ। যাইতেছে যে, বর্ণবাদদিগণের কল্পনা লঘীয়সী। ন্ফেটবাদ বর্ণ পরিহার 

করিয়া দৃষ্টছানি ও অদৃষ্ট-কল্পনা-দোবহষ্ট ভুইয়া পড়ে। তাহাদের মতে বর্ণগকল ক্রমানু- 
সারে গৃহীত হুইয়। শ্ফোট অভিব্যন্ত করে, আবার সেই ক্ফোট হইতে অর্থ প্রকাশিত হয়। 
নুৃতরাং ইহাতে কল্পনার আধিক্য ঘটে। এই হেতু বর্ণরূপ বেদসমুহেরই নিত্যত্ব ও অর্থ- 
গ্রাত্যায়কত্ব স্বীকৃত হুইল। 

শব্দের বৃত্তি জ্রিবিধ--সুখা, লক্ষণ! ও গৌণী। মুখ্য। আবার রূঢ় ও যোগরূঢ়ভেদে ছুই 
শব-বৃতি প্রকার। স্বরূপ, জাতি বা গুণের দ্বার নির্দেশষোগ্য বস্তুতে 

সংজ্ঞা-সংজ্তি-সক্কেতে রূটির প্রবর্তন! হইয়া থাকে । যথা,_*ডিখঃ গোৌঁঃ শুরুঃ1”: 

* “'বর্ণব্যক্তয়ঃ এয হি প্রতুযচ্চ।রণং প্রঙ্যভিজ্ঞায়ন্ে ৷ ছ্বির্গেশব উচ্চারিত ইতি হি প্রতিপত্তি তু তো 

গৌ৷ শব্ধ বিতি” শানবর-ভাষ্যম্। 

+ ১1৩২৮ ব্রঙ্গনূত্রের শাঙ্কর-ভাষ্যের উপসংহার জষ্টব্য। ক্ফোটবাদম্বরূপ-নির্ণর, উবার খণ্ডন এবং বর্ণবাদ 

স্থ(পন সম্বন্ধে সবিস্তার আলো চন! জয়স্তভটকৃত স্যায়মণ্ররী গ্রন্থে ডইব্য। 

1 রূড়ি--যে দাম বাদৃশ অর্থে সন্কেতিত হইয়াছে, তাহাকেই রূটি বল! হয়। স্বরূপ, জাতি ও গুণের দার! 

বন্ত নির্দেশ হয়; হুতরাং এই ত্রিধিধ উপায়ে বস্তুর মংজ্ঞা নির্দিষ্ট হইয়। থাকে । গো-সংজ্ঞ। হার! যে বস্ত বুঝায়, 

তাহাই গো-সংজ্ঞার সংজ্ঞী। এইরূপ সন্কেতকেই 'নংজ্ঞ।সংজি? সঙ্কেত বলে । এই নংজ। নৈ্ষিত্তিকী, ওপাধিকী ও 

পারিভাধিকী-তেদে ভ্রিবিধরপে কল্পিত হয়। আচার্য দবণ্তী প্রভৃতি চতুর্ববিধরূগে সংজ্ঞার গ্রকল্পম। করিয়াছেন। 

ধথা--জাতি, ভরধ্য, গুণ ও ক্রিা। গো-গবয়াদি সংজ্ঞ।- জাতিগত; পণ্ড ও আল্যাদি শব্ব-_লাঙগুল ও ধনাদি 

দ্রবাগত ; ধন্ত, পিশুনাদি শব-_পুণ্য-ঘেষাদি গুণগত এবং চলচপলাদি শব্ব-_কর্মগত। মুলে উদাহরণে যে "ডিখ" 

শব প্রযুক্ত হইয়াছে, উহার ছইটি অর্থ দেখিতে পাওয়া যা। তদ্যথা,__ 

১। ডিথঃ কাষ্টময়ো হস্তী ভবিৎন্তত্মযো সৃগঃ | 

স্ম্থুপল্প ব]করণ, বিভক্তি-পাদে। 

২। শ্যামরপো বুধা বিখান্ নুন্দরঃ প্রিয়দর্শনঃ। 

সর্ববশান্্ার্থবেত। চ ডিথ ইত্যভি ধীয়তে ॥ 

নৈগ়্ায়িকপ্রধর জগদীশ-রচিত শবশভিপ্রকাশিকায় লিখিত হইয়াছে, 
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লক্ষণা-_পূর্বোত সংজ্ঞ-সংজি-সন্কেত ছার অভিহিতার্থন্বদ্ধিনী শব্ববৃত্তি লক্ষণ!” নাঁষে 
অভিছিত হয়।* 

লক্ষণা তিন প্রকার--অহংশ্বার্থ।, জহৎন্বার্থা, অছদজহ্ংস্থার্থ। ।1 
রি ০ 

রূঢ়ং সক্ষেতবন্নাম সৈব সংজ্ঞেতি কীর্ত্যতে | 
নৈমিত্তিকী পারিভ।ধিক্যৌপাধিক্যপি তত্ভিদ। ॥ 

অর্থাৎ নৈষিত্তিকী, প।র্রিভাষিকী ও ওপাধিকী, এই তিন ভাগে রূড়ি বিভক্ত হুইয়াছে। 

গ্রন্থকার ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,__“যন্।ম যাঁদৃণার্থে সন্কেতিতসেব--নতু যৌগিকমপি তদ্রং |” যে নাম 

যে অর্থে সন্কেতিত হুইয়ান্ে, তাহাই রঢ়। যৌগিক শব্ধ রূঢ় নহে ; যেমন পাঁচক, পাঠক ইত্যাদি; ইহাদের মধ্যে 
কোন সন্ষেত দ্ৃষ্ট হয় না। গঙ্কজাদি শব্দ যোগরঢ়। 

ইত:পূর্বে দ্তী আঁচীর্ধযকৃ ত চতুরবর্বধ ভেদের নাম উল্লেখ হইয়াছে এবং উহাদের দৃষ্টাস্তও প্রদর্শিত হুইয়ছে। 
দরণীর কারিক! এই,-_ র 

শব্রেব প্রতীরন্তে জাতিদ্রবা-গুপ-ক্রিয়াঃ | 

চাতুর্বিধ্যাদমীযাস্ত শব উক্তশ্চতুর্বিধঃ 

জগদীশ এই চীতুর্বিধ্য হ্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন,_-“তদেতৎ জড়মুকমূর্থদীনা সন্ুশূগ্ত দীনা্ 

শব্দানামপরিগ্রহাপত্ত্য। পরিত্যক্তমন্ম।ঠি১ 1” অর্থাৎ জড়, মুক ও মূর্খাদিতে জাহ্যবচ্ছিন্ন শক্তি নাই, উহীিশ্ের 

অভাবাবচ্ছিন্নে শক্তি আছে। শব্ধশক্তিপ্রকাশিকায় যে বিভা গত্রয় দৃষ্ট হয়, তাহার অর্থ এইরপ,_ 

১।॥ পারিভাঁষিকী--আঁধুনিক সক্ষেতপালিনী অনুগত প্রবৃত্তিশৃন্ত। সংজ্ঞা । যখা-_চৈত্রমৈত্রাদি এবং আকাশাদি। 

২। নৈমিত্তিকী_অনাদি সঙ্কেতশালিনী। এবং অনুগতগ্রবৃত্তিনিশিতক! সংজ্ঞা! | যখ।-_পৃথিবী জলাদি, গম 

ভূতাদি। 

৩) ওপাধিকী-_যৌগিকী সংজ্ঞা । বথ| পাঁচক-গাঁঠকাদি। 

+ লক্ষণা--১। ভাষা-পরিচ্ছেকার ধলেন, _“লক্ষণ। শক্যসন্ধপ্ধত্তাৎপ্যর্যান্ুপপত্তিতঃ 

তাৎপধ্যের অনুপপত্তিই লক্ষণার বীজজ। 'গঙ্গ়াং ঘেবঃ* ( গঙ্গার আভীরবাস) ইত্যাদি গুলে গঙগা-পদে 

শক্যার্থে গঙ্গাপ্রব।হ বুঝা, গঙ্গা গ্রবাছে ঘে।ষপদের অন্বর উপপন্ন হয় ন। এস্থলে তাৎপর্যের অনুপপত্তি 

হইতেছে। হুতরাং তীরই এ গুলে গঙ্গাপদের লক্ষ্য। লক্ষণ।টি শক্যদন্বদ্ধবরূপ। | এ স্থলে প্রবাহরূপ শক্যের 

মন্বদ্ধ তীর অথেই গৃহীত হইয়। খ।কে। তীবেই প্রবাহের সম্বন্ধ হয় এবং তৎল্মরণেই শাব্দবোধ জন্ে। 

২। কেহ কেছ বলেন,-_“ণক্যাদশক্যোপন্থিতিলক্ষণা! 1” 
৩। অপর কেহ বলেন,_“অশক্যে তাঁংপর্যাবিষয়ত্বং লক্ষণ ।* 

৪) শাব্বিকের! বলেন,_-“শক্যতাবচ্ছেদোরোপো। লক্ষণ! ৷” 

৫। মীমাংদকগণ বলেন,--“প্রতিপাগ্যসদ্বন্ধো! লক্ষণ|।” 

৬। আপক্কারিকগণ বলেন, -“শক্যতাবচ্ছেদকারোপবিষয়নিষ্ঠনংসর্গে! লক্ষণ। |” 

৭ সাহিত্যদর্পণকার বলেন,--"মুখ্যার্থবাধে তদ্যুক্তে! বথাইন্তর্থঃ প্রতীয়তে। 

রূঢ়েঃ গ্রয়োজ নাদবাহসৌ লক্ষণ! শক্তিবর্ণিতা ॥” 

৮। কাব্যপ্রকাশকার বলেন,-'“লঙক্গণাংরোপিতা ক্রিয়। |” 

1 লক্ষণ।র গ্রকার-ভেদ অনেক প্রকার। প্রথমতঃ লক্ষণ! ছই ভাগে বিভন্ত ;__নির্ঢ-লক্ষণা এবং স্বারসিক- 

লক্ষণা। প্রাচীন মতে লক্ষণ! চতূর্ব্বিধ-_-জহংস্বার্থ।, অজহৎন্যার্থা। জহদজহ্ৎস্বার্থা। আর লক্ষিত-লক্ষণাঁ। ভাষা- 
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প্ীরামান্থজাদি অস্ত্যা লক্ষণা অর্থাং জহদঅহংস্বার্থা লক্ষণাঁটিকে স্বীকার করেন। 

তীয় গ্রস্থদমূহেই তাহ! অনুসন্ধেয়। ্মোইয়ং দেবদত্বঃ* অর্থাৎ “সেই এই দেবদৰ* 

পরিচ্ছেদের টীক! মুক্তাবলীতে এই চতুর্ব্বিধ লক্ষণ।র উল্লেখ আছে। নব্য নৈর়াদ্িক ব্রিবিধ লক্ষণ! স্বীকার করেন। 

যখ।__জহল্পক্ষণা, অনহল্লক্ষণ।, জহ্দজহত্লক্ষণা। তর্কদীপিকায় এই ত্রিবিধ লক্ষণার উল্লেখ দ্দাছে। শাৰিক ও 

আলক্ক।রিকগণের মতে লক্ষণ পঞ্চবিধ। থা, 

শকে]ন সহ সম্বন্ধাৎ সাদৃহ)।ৎ সমবার়তঃ। 

বৈপন্লীত্য।« ক্রিয়াষে।গ।ৎ লক্ষণ। পঞ্চধ! মত ॥ 

এই পঞ্চবিধ লক্ষণ। গৌণী ও শুদ্ধা, এই ছুই ভাগে পরিণত হইয়াছে । শুদ্ধ! আবার ছুই ভাগে লক্ষিত;-- 

জহল্লক্ষণা, অজহল্লক্ষণ! ৷ 

শব্ধশক্তিপ্রকাশিকাকার মহাসহোৌপাঁধ্যায় প্রীমৎ জগদীশ তর্কালক্ক।র তদীয় শবশক্িপ্রকাশিকায় প্রকারাতরে 

অনেক ভাগে লক্ষণার বিভাগ করিয়।ছেন। যথা,--. 

জহৎম্ব্থাগহৎবার্৭থ। নির্ঢা ধুনিকাঁদিকাঃ। 

লক্ষণ বিবিধাস্ত।ভিল ক্ষকং ক্টাদনেকধ! ॥ 

ব্যগ্রনা কিন্তু শক্তিলক্ষণাস্ততৃত1 ও শব্শক্তিমূল।। 

ম।[হত্য-দর্পণকার ৮, অশীতি প্রকারে লক্ষণ! বিভাগ করিয়ছেন। তদ্যখ|,-. 

১) কুটিতে সারোপা। উপাদন-লক্ষণ।--'অঙ্বঃ শ্বেতে। ধাবতি | 

২। প্রয়োগন-নারোপ| উপ।দান-লক্ষণ।--:এতে কুস্ত।ঃ প্রবিশস্তি ।' 

৩। রূটিতে সারোপ! লক্ষণলক্ষণ!,--'কলিগঃ পুরুযো যুদ্ধ্যতে 

৪। প্রয়োজনে *** *** ১৮ আযুঘ্বতিম্।। 

৫ | ব়িতে সাধাবসারন। উপাদানলক্ষণ!--'শেতে। ধাবতি।” 

৬ প্রয়োজনে *** ০৮2 ককুস্ত।ঃ প্রবিশস্তি ॥ 

৭। নুট়িতে সাধ্যবসায়ন। লক্ষণলক্ষণা--“কলিঙ্গঃ সাহুসিকঃ।, 

ঈ। প্রয়োজনে *** *১১ ০৮ গিঙগায়াং ঘোষঃ।। 

৯। রূট়িতে গৌণী সারোপা উপাদানলক্ষণা-_'এতানি তৈলানি হেমস্তে হখানি । 
১*। প্রয়োজনে *** ১১১১ এতে মাজডুনার। গচ্ছস্তি ।' 

১১। রূঢ়িতে গৌণী সারোগালক্ষণলক্ষণ1-_'রাঁজ। গৌড়েন্্রং কণ্টকং শোধয়তি 1 

১২। প্রয়োজনে .১১ .১১১০ 'গৌর্বাহীকঃ। 

১৩। রূটিতে সাধ্য বসায়না উপাদান-লক্ষণা-_-'তৈলানি হেমস্তে হুখানি।' 

১৪। প্রর়োজনে *** **১ 5 “রাজকুমার! গচ্ছন্তি ।, 

১৪। রূটিতে গৌনী সাধ্যাবসাদন-লক্ষণ-লক্ষণ।-_“রাজ| কণ্টকং শৌধয়তি |, 
১৬। প্ররোজনে *** *** *** গগৌর্জজতি )) 
এই আট প্রক।র প্রয়োজন!-লক্ষণ! আবার গুড় ও অগুঢ়-ভেদে ১৬ ফোঁড়শ প্রকার। এই যোল প্রকার আবার 

ধর্মী ও ধর্শিত্ব ভেদে ৩২ ছাত্রিংশৎ প্রকার। প্রন্োগুন বিভাগ ৩২+-টি বিভাগ-*.৪* এই চত্ব।কসিংশৎ প্রকার । 

জাবার গদ ও বাক্য বিভাগে এই চন্লিণ প্রকার ৮৪ অগীতি প্রকারে বিভজ্ত হইয়।ছে। 

লবিস্তার বিষরণ সাহিত্যদর্গণে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ অষ্টবা। 



অন্ব্যাখ্য! ২৪৯ 

এ স্থলে “স* এই পদে. তৎকাঁলাম্ভূত বুঝায় এবং ”অয়ং* পদে বর্তমান-কালান্ুভৃত, এই 

এক্ষণে সর্ববসংবাদিনীতে প্রথমতঃ যে ত্রিবিধ লক্ষণার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহু!র ব্যাখ্যা কর! যাইতেছে-- 
১। অজহৎঘ্বার্থ--ন জহতি পদানি স্বার্থ, যন্ত।ং স1-_অর্থাৎ যে লক্ষণায় পদগুলি স্বার্থত্যাগ করে লা, 

তাহাই অঞ্লহংস্থার্থলক্ষণ1, যেমন 'ক!কেভ্যো ধি রক্ষতাম্? এ স্থলে দধির উপযাতকমাজেই কাকগদের লক্ষণ|। 

২। জহৎম্বার্থ-_জহতি পদানি স্বার্থ, যন্ত।ম্( বৈয়াকরণসার ) অর্থাৎ যে লক্ষণায় পদসমূহ স্বকীয় অর্থ 
তাঁগ করে, উহাই জহৎন্দার্থলক্ষণ।। ইহার নিয়ম এই, 

জত্তস্বার্থ চ তত্রৈব যত্র রট়িবিয়োধিনী ।--স্কারম্ররী 

অর্থাৎ যে স্থলে ( শক্যা্বর-বোচধু) কটি (গ্রলিদ্ধি বাঁ সমুদয় শক্তি) বিরোধিনী অর্থাৎ যোগবিরোধিনী 

হয়, সেই স্থুলেই লহৎস্ার্থাণক্ষণ!। দৃষ্টাস্ত-_-“নঞ্চ।: ক্রোশস্তি? বাক্যার্থে দেখ! যাইতেছে যে, ক্রোশন বা চীৎ- 

কারের কর্তৃত্ব দকের নাং, নে উহ্থীর অধ্বয় সম্ভব হয় ন1। মতরাং মঞ্চপদে মঞ্চ পুরুষকে বুঝ1ইতেছে। যঞ্চ্থ 
পুরুষই উহার লক্ষ্য। মঞ্চ ত্যাগ করিয়! পুরুষে অর্থবোধ হইল। আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে... 

'আযুদবতম্৮-এখানে আধুঃ শব্ধে আয়ুর সাধন অর্থ বোধ করাইতেছে। এ ছলে আযুং শব্ধ স্বকীয় অর্থ ত্যাগ 

করিয়া সাধন অর্থ বুঝাইতেছে। 

আর একটি প্রনিদ্ধ উদ্।হরণ_-“গঙায়।ং ঘে!ষ£) গঙ্গ। পর্দের শক্যার্থ-- প্রবাহরূপ। তাহাতে “ঘোষ অবস্থান 

অসম্ভব । লক্ষণ! ঘবার। এ স্থলে তীর অর্থের বোধ হুইল। কিন্তু এই উদাহরগটি জহংস্বার্থ। ও অজহ্ৎস্বার্থ। উভন্ন 

গ্রকারেই ব্যবহৃত হুইতে পারে। গন্গাপদে ষে স্থলে তীরমা প্রতীতি জন্মায়, গঙ্গা শব্দের সর্বসংশ্রব আগ 

করে, সেই স্থলেই উহ! জহুৎস্বা৭থ1; কিন্ত গঙ্গাপদে যে স্থলে গঙ্গা ঠীর' বুঝায়, মে স্থযে উহ। অহা ধক্ষণারগে 

গণা হয়। এতদৃশ স্থলে গলায় শীতলত্ব ও পাবনত্বাদিই হুচিত হইর! থাকে । 
নৈয়।য়িকগণ নান! প্রকার ভাষায় জহৎস্থার্থ লক্ষণার ব্যাথ্য। করিয়াছেন, যথা-_ 

(ক) লক্ষযতাবচ্ছে্রকেন লক্ষযমা্রবোধপ্রযোজিকা লক্ষণ1।-__ন্যায়যোধ। 

(খ) শক্যাবৃত্তিরেপেগ বৌধকতয়! জহতস্থার্থা ইতুাচাতে।--শব্ধ পক্তিপ্রকাশিক1। 

(গ) ন্বার্থপরিত্যাগেন পরার্থ লক্ষণ! ।--তর্কপ্রদীপ। 

শাব্দিকেরা বলেন-_-শক্যার্থপরিত্যাগেন ইতরার্থলক্ষণ। জহৎম্ব্৫থ। 

মীয়াবাদীর! বলেন--শক্যার্থং অনভাধ্য যত্রার্থাস্তরস্ত গ্রতীতিঃ তত্র জহল্লক্ষণা--যেমন বিষং ভূঙ্ক ইত্যাদি। 

বেদাস্ত-প্রদীপ। 
-এ স্থলে পদটি শ্বকীর় অর্থ পরিত্যাগ রিয়া শক্রগৃহে ভোৌজননিবৃত্তি বুঝাইতেছে। 

৩। জহ্দজহৎম্ব।থ|--ষে লক্ষণাঁয় বাক্যের একদেশ পরিত্যাগ করিয়া! অন্ত দেশের সহিত অন্বর় হয়, তাঁহাকে 

জহদজহতী লক্ষণ বলে। যথ।--“সোহয়ং দেবদত্তঃ, অরমাত্ম! তত্বমসি শ্বেতকেতে| |” 

বাচম্পতি মিশ্র বলেন--বাচ্যার্থেকদেশত্যাগেনৈকদেশবৃত্তিল কণ | 
মারাযাদীরা বলেন বিশিষ্টবাচকঃ শব্দঃ একদেশং বিহায় একদেশে বর্ডতে তত্র জহদহজগ্লঙ্গণ! ৷ 

»্ 

এ -বেদাস্ত-প্রদীপ । 

কোন কোন নৈর়ায্মিক জহৎম্বার্থা লক্ষণীতেই জহদজহৎলক্ষণাকে অন্ততু্ত, করেন, ইহাকে অভিরিক 

বলির শ্বীকার করেন না। তত্বমন্যাঠি বাক্যের ব্যাখ্যার নারাবাদীর। এই জহদহমক্ষণ। দ্বারা দিরলিধিতকগ 
ব্যাখ্যা করেন,... 

১৬ 
শি 



২০২ তত্ব-সন্দর্ডের 
রঃ 

৪ ু 

উপনরি হয়। এমত অবস্থায় উভয়ের অন্বয়ে কোনও বিরোধ নাই, তবে লক্ষণ হইবে 

কিরপে? ইহাই অস্ত লক্ষণা খণ্ডনের সংক্ষিপ্ত মর্ম * 
গনী লক্গণা--অভিহিতার্থ-লক্ষিত বা গুণযুক্তে অথব| তৎসদূশে গৌপী লক্ষণ। হয়। যখ1-_ 

সিংহ-দেবদত্ত। মীমাংসা-বার্তিককার বলেন, যাহ! ভইতে অভিষেয়ের অবিনাভূত শকা 

তৎপণে সর্ব্বত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্য বুঝায়, ত্বম্ পদে কিঞ্চিত অভ্তঃকরণাদিবিশিষ্টকে বুঝায়, হুতরাং এ স্থলে 

অভেদান্বয়ের উপপত্তি হয় না, এই নিমিত্ত উভয়ের বিশেষণাংশ পরিত্যাগ কর! হয়। মায়াবাদীর| জীবত্রক্ষ এক্য 

সাধনের জন্ত এইরূপ সিদ্ধাস্ত করেন। 

* গ্রাভাষ্যে জি্ঞাসাধিকরণে ইহার যে বিচার আছে, তাহ! এই,_ 

প্রকারাহ্বয়বস্থিতৈকবন্তপরত্বৎ , সাসানাধিকরণ্যন্ত।  গ্রকারদয়পরিভ্যাগে প্রবৃত্তিনিমিন্তভেদসম্ভবেন 

সামানাধিকরণ্মেব পরিত্যন্তং, বয়ে: পদয়োঃ লক্ষণ। চ। সোহয়ং দেবংস্তঃ ইত্যত্রাপি ন লক্ষণ। ; ভূত-বর্তমান- 

কালসম্বদ্ধি হয়ৈক্যপ্রতীতা-বিরোধাৎ দেশন্তেদশ্চ কালভেদেন পরিহীতঃ। 

অর্থাৎ সামানাধিকরণ্য স্থলের নিয়ম এই যে, তাঁদৃশ স্থলে ভিন্ন ভিন্ন বিশেধণের অবস্থান থকিলেও উহার এক 

বন্তকেই বুঝায় ॥ যদি লক্ষণা-বলে উক্ত প্রকারগুলিকে বর্জন কর! হয়, বে সামানাধিকরণ/গ পরিত্যক্ত হৃষ 

এবং সকল পদ্দেই লক্ষণা করির়। অর্থ করিতে হয়। “সোহয়ং দে বদত্বঃ” এই বাঁকোও লক্ষণ।র প্রয়োজন নাই। 

কেন না, প্রতীতির বিরোধ হইলেই লক্গণ। হয়। এ স্থলে ভূতকাঁল ও বর্তমানকাল-সন্বন্ধিত। দ্বার! এঁক্য প্রতীতির 

কোনও বিরোধ হয় নাই। দেশভেদের বিরোধ কাল-হেদ দ্বার! পরিহত হইয়াছে । 
মাঁরাবাদীদদের মতে তৎ (সঃ) শবে অভীতকালীর়, ইন্রিয়ের অগোচর পদার্থ বুঝ এবং “অয়ং" শব্দে ইন্িয- 

গোঁচর ও বর্তমানকালীয় পদার্থের বোধ জন্মে। ইন্দ্রিয়াতীত ও ইন্দ্রিয়গোচর--এই একই পদীর্ঘের একই সময়ে 

একাধারে উপস্থিতি অসম্ভব; সুতরাং উহ! সামানাধিকরণ্যের অস্তভূতি হইতে গারে না। এ অবস্থায় প্রণক্ষ ও 

পরোক্ষস্থচক বিশেষণ পরিহার করিয়া জহদ্বজহৎঘ্বার্থ! লক্ষণ! রা অর্থ কর! ভিন্ন এতাদৃশ পদঘটিত বাকোর 

শান্ববোঁধ অসম্ভব। মারাবাদীদের এই বাধকত। থণ্ডনের জন্যই ঈপাদ রামানুজ প্রাগুক্ত যুক্তি অবলম্বনে এ লে 

লক্ষণ অস্বীকার করিয়াছেন। 

শ্রভায্যের ব্যাথ। শ্রুতপ্রকাশিকায় ইহার বিশেষ ব্যাথ্য। দৃষ্ট হয়। যথা,--*ননু পদঘ্ষয়লক্ষণ। ন দুষণং_ 

“মোহয়ং দেবদত্বঃ ইত্যাদিযু দৃষ্টতাৎ -তত্র হি দেশকাল-বিশিষ্ট.কারে দেশকা লি রান্য়-ধিরোধাৎ লাক্ষণিকমেব 

পদ্ম” 

শ্রুতিপ্রকাশিকাঁকার বলেন, এই যে বিরোধের কথা তুলিয়! লক্ষণ! করা. হইতেছে, সে বিরোধ কোন্ সন্বদ্ধে? 
--"কিমেকন্য দেশহয়ন্ড মন্বব্ষে, উত কালহর়দন্বন্ধে 1” ইতি বিকল্পমতিপ্রেত্য।হ--“ভৃতেশতি ন বিশিষ্টাকারে 

বিশেষপান্তরাত্বয়ং, অপি তু বিশেষ্যমাত্রে। অতঃ কালঘয়সন্বন্ধে। ন বিক্ুদ্ধঃ। যদি বিরদ্ধন্তর্ী বোদ্োক্তং 
»ক্ষণিকত্বমাপত্ভতে | অনেক-কাল-সাধা-ধর্দবিধানং ফলপ্রাপ্ডিশ্চ নোপপদ্েয়াতাম্ ইতি ভাবঃ; দেশতেদেতি 

বন্তপ্যেকন্ত দেশছুয়সন্বন্ধে বিরোধঃ তরি ।বিষুক্রমণতীর্ঘসর।নাদি-বিধিনেপপদ্ঠতে, প্রত্যতিজ্ঞাবিরোধশ্চ ইতি 

ভাবঃ। যৌগপদ্যং কথং সম্ভবতীতি চে? উচ্যতে--নহি দেশতয়সন্বন্বত্ত কালঘয়সন্বন্বন্ত ব! যুক্নপন্তা:, 
ভৎ প্রতিপত্তিরেষ হি যৌগগন্ভং, প্রতিগত্তিত্ত দেশহয়কালসম্দ্ধং ক্রমভাবিমমেৰ দর্শরতি। অতে। ন বিরোধঃ, 

অন্কখ। অভীতানাগত-বিষয়জ্ঞানেষু অতীতানা গত বিষয়য়োর্বর্তম।নত্বং জাননা ভীতানাগতত্বং ব। প্রদজোদিতি । 



অনুব্যাখ্যা " ২৪৩ 
সথন্ধের প্রতীতি জন্মে, তাহাই লক্ষণ । শব্দের যে বৃতি এই লক্ষ্যমান গুণসম্বন্ধযুক্ত হয়, 

তাঁহাঁকে গৌণী সং্ঞাঁয় অভিহিত করী হয়। * 
রূট়ি ও প্রয়োজন-ভেদে লক্ষণ! সাধারণতঃ ছুই প্রকার।1 রুটির দৃষ্টাস্ত--'কলিঙ্গঃ 

সাহসিকঃ।”$ প্রয়োজনের ঢৃষ্টাস্ত-_গঙ্গায়াং ঘোষঃ1 এ.স্থলে গঙ্গার তটস্থ শীতলত ও 
পাবনতাই প্রয়োজনীয়রপে গণ্য। কিন্তু গৌণী কেবণ প্রয়োন 'সবন্ধেই প্রযুক্ত হয়। 
ইহার প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত--“গৌর্বাহীকঃ।”খ অতিশয় অজ্ঞতা বোধই এখানে প্রয়োজন । 

* গোৌঁণীর দৃষ্টান্ত প্রদ্ত হইয়াছে,__সিংহদেষদত্ত। ইহাতে সাদদৃশ্ঠাত্মক শক্য সনবন্ধেরই প্রতীতি হইতেছে। 
সিংহ সদৃশ গুণযোগে দেবদত্ত বর্তমান, সিংহপর্দে এখানে সিংহের গুণ বুঝিতে হইবে। সিংহের প্রতাপ ও 

সিংহের পরাক্রমাঁদি গুণ দেবদত্তে বিদ্যমান। এইরূপ পিংহ-দ্বেবনত্ত পদের অর্থান্বয় করিয়া সিংহ-দেবদত্ত পদের 

অর্থগ্রহ করিতে হয়। 

কিন্ত বৈয়াকরণগণ বলেন,__লক্ষণ! দ্বিবিধা ; গৌণী ও শুদ্ধ! । গৌণী লক্ষণ! এই-_স্বনিরপিত-সাদৃশ্ঠা খিক রণশ্ব- 

সম্বন্ধে শকানন্বন্ধার্থপ্রতিপাঁদিক! গৌনী। তদতিরিক্তমন্বদ্ধেন তৎপ্রতিপ। দিক শুদ্ধ!। 
সাহিত্যদর্পণকারও বলেন,_. 

সাদৃশ্তেতরসন্বদ্ধ।; শুদ্ধাস্তাঃ সকল। অপি। 

সাদৃশ্থাৎ তু মতা গৌণ্যন্তেন যোড়শ ভেদ্বিতাঃ 
সানৃশ্ঠদন্বদ্ধহেতুক] লক্ষণাই গৌণী লক্ষণা। 
বৈয়াকরণ-ভূষণসার-দর্ণে লিখিত আছে,-_“লক্ষ্যোপন্থিতিনিয়ামক: সারৃগ্ঠাক্সকঃ সন্ব্ষঃ।” তক প্রকাশ দিতেও 

এইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। 
মূলে গৌণীর পৃথক্ সংজ্ঞা! করার অন্য মীমাংস-বার্তরকের যে প্লোকটি উদ্ধত হইয়াছে, উহ| কাব্য- 

প্রকাশেও ধৃত হুইয়াছে। টাকাকার উহা'র নিম্নলিখিত অথ কগয়াছেন,--“'অভিধেয়াবিনাতৃতন্ত শক্যনশবদ্ধত্ত 

প্রতীতির্যতঃ সা লক্ষামাণ। উক্তগীত্যা লক্ষ্যার্থবিশেষণতয়। লাক্ষণিকবোধবিবয। যে গুণাঃ ( জাত্য।দকসঃ ) 

তৈর্ষোগাৎ সম্বন্ধ” ইতি । 

+ সাহিত্যদর্পণকার ইহাই বলেন,-- ৮ 

মুখ্যার্থবাধে তদ্যুক্তো| বরান্যে।হর্থ; প্রতীয়তে। 

রূঢ়েঃ প্রয়োজনাদবাসৌ লক্ষণাশক্তিরপিত। ॥ 

1 কলিঙ্গঃ সাহসিকঃ--এই উদাহরণের কলিঙ্গ-শব্দ দেশবিশ্যেকে বুঝাঁর। দেশবিশেষই উক্ত শবের 
স্বকীয় অর্থ। সাহম চেতনার ধর্া, অচেতন পদার্থে তাহার অন্থ় অসম্ভব। এই অবস্থার কালঙ্গঈ-শবে কলিঙ্গ- 
দেশস্থ পুরুষকেই লক্ষ্য কর! হুইয়াছে। " 

খা. গৌর্ববাহীকঃ-_বাহীক পদের অর্থ-বাহীক-দেশোস্তব। গে। শবের অর্থ বলীবর্দ। বাহীক এবং গো! 

অভিষ্নার্থ না হও়ায় অর্থা্বয়ের বাধ জন্মে। তত হেতু গো-পদে গো-সদৃশ, এই অর্থ বুঝিতে হইবে। গো-সাদৃ্ 

অর্থ এই যে, গো-গত জড়ত! ও মান্যাদি। “'জড়মন্দশ্চ বাহীক+", স্গতরাং গৌর্ববাহীকঃ শবে গৌ-গ্রত জড়ত্ব- 
মান্দ্যািগুণবিপিষ্ট ব্যক্তিকে বুবাইতেছে। এখানে গে! শব্দের গৌগী লক্ষণ! অর্থই গৃহীত হইয়াছে, উহার স্বকীয় 

জর্থ পরিত্যাক্ত হইন়াছে। 



২৪৪ তত্ব-সন্দর্ভের 

কিন্তু যোখ*.সুখ্য, লক্ষণা ও গৌণী, এই ব্রিবিধ বৃত্তি-প্রতিপাদিত পদ ও অর্থের প্রক্কাতি- 

গরতাক়াদি-যে।গে যৌগ্নিক বৃত্তির শ্বীকার কর! হয় ;--যেমন পদ্কজ, ওঁপগব ও পাচক প্রভৃতি। 
ব্রন বৃত্তি-_ব্যঞ্জনানায়ী আর একটি শব্দবৃত্ত আছে। যেমন “গণগায়াং ঘোষঃ” 

বলিলে ব্যঞ্জন! বৃত্তি দ্বার! তন্নিবাসস্বরূপ তটের শীতনত্ব ও পাবনত্বা্দি বুঝায়। 1 পাহিত্য- 

দর্পণে উক্ত হইয্াছে,_-“শব, বুদ্ধি ও কর্ম বিরত. হওয়ায় ব্যাপারাভাৰ $ ঘটে”, এই নীতি 

অবরগ্থনে বল! যায় যে, অভিধা, লক্ষণা ও তাঁংপর্চ/_এই তিন বৃত্তি আপন আপন অর্থ- 

বৌধ করাইয়! যখন ইহারা অর্থবোঁধে উপক্ষীণ হইয়া পড়ে, তখন যে বৃত্তি দ্বারা অপর অর্থ- 

বোধ হয়, তখন শব্ষের অর্থের এবং প্রকুতি-প্রত্যয়াদির সেই বৃত্তি-ব্যঞ্জন-ধ্বনন-গমন- 

প্রত্যায়ন ভাব ও অভিগ্রায়াদি ব্যপদেশবিষয়! ব্যঞ্জন নামে অভিহিত হয়। 

গ*গ যোগ, শব্বৃত্তির প্রকারবিশেষ-_ইহ। ছার! প্রকৃতি প্রতায়ের 1শয়মে শবার্খ উপলব্ধ হয়। লৌগাক্ষি- 

ভাক্করকৃত স্তায়দিদ্ধস্তমঞ্্রীপ্রকাঁশে লিখিত আছে--শব্বৃত্তি ষড়বধ। তদযখ1,-- 

যৌগিক: যোগরূঢ়শ্চ শব্দ; স্তাদৌপচারিকঃ | 

মুখ্যে। লাক্ষণিকে। গৌণঃ এবঃ যোঢা নিগন্ভতে ॥ 
পহামহে।পাধ্য।য় শীমৎ জগদীশ তর্কালঙ্কা!র শব্ঘশক্তিগ্রকাশিকায় ঝলেন,-_- 

দঢ়ধ্ ক্ষক্ৈব যোগরূঢুঞ্চ যৌগিকম্। 

তচ্চতুধহপরৈ বূ-যৌগিকং মন্ততেহধিকম্ ॥ 

যৌগিকং মাম লক্ষয়তি বিভজতে চ-_ 
যোগলভ্য্থমাত্র$ বোধকং নাঁম যৌগিকমু। 

সমাসন্তদ্ধিতাস্তঞ্চ কৃদন্তঞ্চেচি ৩৭ ত্রিধ॥ 

অর্থাৎ যোগলভ্যার্ঘ মাত্রের যাহাতে বোধ হয়, তাহাহ যৌগিক বৃত্তি। ইহা! (এবিধ ;_সমান, ৩দ্ধিত ও কৃদন্ত। 

1 সাহিত্য-দর্পণে ব্যঞ্রন। সম্থন্ধে পণ্ভক।(পিকাঁটি এই, 

বিরতান্বতিধাস্াহ বয়াথে। বুধ্যতেইপরঃ। 
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জঅভিধামুল| ও লক্ষণামূলা-ভেণে বাঞ্রন! ছুই প্রকার। ইহার আরও ছুই প্রকার-তেদ আছে,-- শাক ব্যপ্রদ| 

ও জার্থা হ্যগ্রনন। এতৎসন্বন্ধে বিশেষ জালোচন1 সহিত্যদর্পণাদি গ্রন্থে ভরষ্টবা। পঙ্গায়াং ঘে।বঃ এই স্থলে 

গ্ল্গ! শব্দের অভিধা অর্থে বাক্য বৌধ হয় না। লক্ষণয় তটমাত্র অর্থ বোধ করার়। কিন্ত এ বাক্যে গগার 

শীতলত্ব ও পাবনত্ব অর্থ বোধ করাইঠে হইলে আভিধা, লক্ষণ। ব1 তাৎপর্ধয র। উক্ত অর্থবোধ হয় না। এস্থলে 

বাঞ্জন৷ দ্বার।ই উক্ত অর্থবোধ হুইয়। থকে । ূ 

| ব্যাপারঠভাবের অর্থ এই যে, শব, বুদ্ধি ও কর ঘর! আমদের এন্দ্রিয়ক ও মানসিকা দি চেষ্ট1 প্রকাশ পার, 

উহাই ব্যাপার। উহারাই অভিধাদিজনিত শাব্বোধের মূল। যে স্থলে উহাদের বিরাম ঘটে, অর্থ।ৎ উহাদের ছার! 

অর্থপ্রতীতি হয় না, তৎস্থলে গদপদার্থ ও প্রকৃতি প্রতায়ের বাঞান, ধ্বনন, গমন, প্রত্যায়ন ভাব ও অভিপ্রার 

প্রভৃতির ব্যগদেশেই অর্থ প্রতীতি হয়। অভিধাস্রয়। ব্যগ্রনা বৃত্তির লক্ষণ নির্দেশে সাহিত্যর্পণকার ও কাব্য- 

প্রকাশকাঁর একটি প্রাচীন কারিক উদ্ধত করিয়াছেন, উহাতে ব্যঞ্না-প্রতীতির বছ উগার নির্দিষ্ট হয়ছে। 
তহ্ধখ।,-- 



অনুব্যাখ্যা -. ২০৫ 

এই সকল বৃত্তি পদত্ব ও বাকাত্ব-প্রাপ্ত শব্ষেই আপন আপন অর্থ বোধ কর।য়। বিভক্তিও 
অর্থপংযোগে পদের সৃষ্টি হয়। 'আবার পদ-সকল বাক্যতা প্রাপ্ত হুইয়৷ বিশেষার্থ বোধ 
করায়। সাহিত্য-দর্পণকার বলেন,_“যোগ্যতা, আকাজ! ও আপতিধুক্ত পদসমুহুহ 
বাক্য। যোগ্যতা _-পদার্থসমূহের পরস্পর বাঁধাভাবই যোগতা1। প্বহিদ্বার! মেচন করা হইল,” 

যোগ্যতার অভাবে এইরূপ বাক্য বাক্যার্থ-বোধের গ্রতিকূল। «গ্রজাপতিরাত্মনো বপা. 

মুদক্ষিদং» এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিটিতে বৈদিক বাক্যসমুহের অঠিস্ত্য প্রভাবত্ব নিবন্ধন অবশ্ঠই 

যোগ্যতা আছে। » 

আকাঙ্কা-_গ্রতীতির পর্যবসানের অভাবই আকাজ্কা, এই অভাবটি শ্রোতার জিভ্ঞাঁস! 
অনুরূপ (বা ম্বরূপ)। অন্তথ! গো, অশ্ব, পুরুষ, হৃস্তী--'এইগুলিও বাক্য হইয়। পড়ে । 1 

ংযোগে। বিগ্রযোগণ্চ সাহচর্যযং বিরোধিচা। 

অর্থঃ প্রকরণং লিঙ্গং শব্বস্তাস্তান্ড সন্নিধিঃ। 

সামর্ঘ/মৌচিতীদেশঃ কাঁলে। ব্যভিঃ স্বরাঁদয়ঃ | 
শব্দীর্ঘস্তানবচ্ছেদে বিশেষশ্বতিহেতবঃ ॥ 

মধিস্তার বিবরণ সাহিত্য-দর্গণে ডষ্টব্য। 

* নৈয়ায়িবগণ বিবিধ প্রকার বাক্যবিস্তাসে যৌগ/তার সংজ্ঞ। করিয়|ছেন। যথা, 

(১) একপদার্ধেহপরপদার্থপ্রকৃতসংসর্গত্বম্-_স্টারমগ্ররী | 

(২) ইতরপদার্থসংসর্গে অপরপদ। নিষ্ঠা ত্যন্ত।ভাবগ্রতিষে গিতাবচ্ছেদ ক-ধর্মশুগ্তৃম্--তন্বচিস্তাসণি। 

(৩) ব।ধকগ্রমাণীভাবঃ | 

(৪) বাধকপ্রমবিরহশ্চ। 

(৫) অর্থানাধং --তর্কপংগ্রহ। যেমন জল ছার! হথুলসেক কর হয়। কিস্ত;অগি বার সেক হয় ন|। 

কেনমা, দেক-নিরূপিত-কা।ধযকারণ-ভাব+লক্ষণ-সংসর্গের বিদ্যমানত। জল্লেহ আছে, কিন্তু অনলে দাই। নুতরাং 

“বন্ধিন। সিঞতি, এই বাক্য অন্বররবোধক যোগ্যত1-বিরহে প্রম'আ্মক হয় ন1। 

এতম্্যতীত, (৬) অসংসগগ্রহপ্রতিধন্ধকঃ তদভাবযোগ্যতা, (৭) “বাধনিশয়াভাবঃ যোগ্যত1” ইত্যাদি বছু 

প্রকার যাক্য(বস্াসে যোগ্যতার সংজ্ঞা। করিয়াছেন । আকাজা। ও আপত্তি বিদ্যমান থাকলেও যদি যে।গ।তার 

অভাব হয়, হবে উছ। বাক্য নামে অভিহিত হইতে পারে না। 

1 তন্বচিজ্কামণিকার গ্রাম গঙ্গেশ উপাধ্যায় বলেন, অভিধানাপর্ধাবনানম্--আাকাজা) অর্থাৎ অভিধানের 

অপর্ধ/বমানই আকাজ্ষ! | সাঁহিত্যদর্পণের উদ্ধ তাংশে আমরা “পর্ধযবসনবিরহঃ* শব্খ পাইয়াছি। «পর্ধযবস।ন- 

বিরহঃ” এবং “অপর্যযবসানম্” একই কথা । শ্ীমদ্গঙ্গেশ অপর্ধযবস।ন শবের যে ব্যাখ্যা করিঘাছেন, তা এই,_- 

দ্বন্ত যেন বিনা স্বার্থাম্বয়াননুভবব ত্বস্' অর্থাৎ হাঁহ। ব্যতীত বহার স্বকীয় অর্থের অন্ুভবকত্ব নাই, তাহাই তৎগক্ষে 

অপর্ধাযবসাদ। ঠিক এই কথাটি অবলম্বন করিয়াই তর্ককৌমুদী বলিয়াছেন, যণ্ত পন্ড ধেন বিন! অন্বয়- 
বোধজনকখং নাস্তি) তন্ত প্দন্ত তেন পদেন সহ সমভিব্যাহারঃ --আকাঙ্ষা। অর্থাৎ যাহা ব্যতীত যে পদের 

অদ্বয়-বেধজনকত্ব হয় না, সেই পদের দহিত সেই পদের স্মভিব্যাহ।রই আকাজ্।। যেমন-.ঘট আন 

ইত্যাদি স্থলে ক্রিপ্নাপদ ও কারক-পদের মধ্যে আকা ৷ 



২৪৬ তত্ব-সন্দর্ডের 

আসততি--বুদ্ধির অবিচ্ছেই আসত্ি। তদভাবে ইদানীং উচ্চারিত দেবদতত পদের 
সহিত দিনাস্তরে উচ্চারিত প্গচ্ছতি” পদের সঙ্গতি হয়।* আকাজ্। ও যোগাতা৷ আবস্মা থ- 

ধর্দত্ববিশিষ্ট হইলেও উপচারনিবন্ধন উহাদের বাঁক্যত্ব-ধর্মম-বিশিষ্টতাও শ্বীকার্ধ্য। 1 
এই বাক্য আবার মহাবাঁক্যের অনুগত। বাঁক্য-সমুদ্রায়কে মহাবাক্য বল। হয়|] 

মহাবাক্যের অর্থ উপক্রম উপসংহারাদি দ্বারা অবধারিত হয়। উপক্রম উপসংহারাদি সম্বন্ধে 

এই বলা হুইয়াছে,_উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ববত1, ফল, অর্থবাঁদ, উপপত্তি,এই সকল 

শান্ত্র-তাৎপর্য্য নির্ণয়ের উপায়। অর্থাৎ আরম্ত, শেষ, পৌনঃপুন্তৎ অনধিগতত্ব, ফল, গ্রশংস। 

ও যুক্তিমত্ব, এই ছয় উপায়ের বিচারণায় শান্ত্র-তাঁৎপর্ধ্য অবধারণ করিত হুয়। এই প্রকার 

"স চ শ্রোতৃজিজ্ঞাপানুরূপঃ (স্বরূণ:)।” ইহার ব্যাখ্যা এই যে, ''দমতিব্যান্ৃত-পদস্মা রিতত-পদার্ঘ-জিজ্ঞাসা"। 
দৃষ্টান্ত দ্বার! পরিস্ফুট কর! যাইতেছে, “ঘট আন” এই একটি বাকা; ইহাতে "ঘট? ও “এন” এই ছুইটি পদ আছে। 
“ঘট” বলিলে শ্রে।তার জিজান! ব! জানিতে ইচ্ছ! হয় যে, ঘট সম্বন্ধে কি কর! হইবে? আন! হইবে, কি দেখ 
হইবে ইত্যাদি। ৩খন গান? ব| “দেখ, দ্ব।র। উহার জিজ্ঞাস! নিবৃত্তি করিতে হয়। “আন” বলিলেও “কি আমিব' 

এই জিজ্ঞ।সার উদয় হয়। তাই শাবিকের। বলেন, এক পদার্থ-জ্ঞানে তদর্থা্বয় ষে।গ্যের যে জ্ঞান, তথ্বিষয়ে ইচ্ছাই 
জিজ।স!। বেদাস্তপরিতাষায় পিখিত আছে,_-পদার্৫থানাং পরস্ণরজিজ্ঞাদ। বিষয়ত্বষো গ্ত্বম্ আকাঞ্ষা*। 

* দিদ্ধান্তমুক্তাবলীকার বলেন,-_-বৎপদার্থেন সহ বৎপদার্থন্তান্বয়ো ইপেক্ষিতত্তয়োরব্যবধানেনো পন্ধি তিঃ-_. 

আসতিঃ | ' অর্থাৎ যে পদার্ধের দহিত যে পদার্থের অন্ব় জপেক্ষিত, সেই সেই পদের অব্যবহিতভাবে উপস্থিতিই 

আসতি। এ স্থলে মুক্তাবলীকার তবচিতস্ত মণিক।রের একটি সংক্ষিপ্ত বাঁক্যেরই ব্যাধ্য। করিয়াছেন; সে সংক্ষিপ্ত 

বাক/টি এই,--প্অব্যবধানেনা ছ্বরপ্রতিযোগ্যোপন্থিতিঃ,। এই আসত্তির অভাবেও বাক্যার্ধ যোধ হয় না। 
যে/গাত1, আকাজ্ষ। ও আস্ত বাক্যার্থবে।ধের সহায়। 

1 “আত্মার্থধর্ম' বলিবর উদ্দেস্ত এই যে, আকীজ্1__ইচ্ছ। ; ইচ্ছ। আং্ম।র ধর্ম, বিপরীত বুদ্ধির অভ।বকে ই 
যোগ্যত! বলে, তাহাও জায্মার জ্ঞানবিশেষরূপ ধশ্ব। স্বরাং এই ছুইটিই আত্মার বৃত্তি। স্ব্ন্তজনকত্বরপ 
পরম্পয় মনবন্ধ নিবন্ধন আত্মার বৃত্তি, আর ভ।বগ্রকাঁখক বকে) উপচারিচ ন| হইবে কেন! 

1 মহা ব।ক] সম্বন্ধে বল এভিমত আছে; তদ্যথ।,_- 

(১) শববশক্তিপ্রকাঁশিকার টাকার লিখিত হইয়াছে,-_“"্বঘট কানেকনামলভ্য-তাদৃ্ার্থ-বোঁধকং বাঁকাং 
মহাবাক্যম্।” একপ স্থলে মহাবাক্যার্থ বোধের হেতু খও-বাক্যার্থক্ঞান। নৈয়াগিকগণের এই মহাবাঁকা পঞ্চাবয- 
যোপেত গ্তারবক্য। 

(২) মীমাংদকগণের মতে “পরম্পর-সম্থন্ধাধকবাক্যনমুদ্রায়রপমেকবাকাম্।” যেমন “দর্শপুর্ণমাসাত্য।ং 
যজেত”, “জে ভিষ্টোমেন স্বর্গকামে। বজেও” ইত্যাদি প্রধান বাঁকাই মহাবাক্য। এ স্থলে ভর্ভৃহরি-প্রণীত যাঁকা 
পদীয়ের শ্নে।কটিও উল্লেখযোগ্য । তদবখা,-_- 

স্বার্থবোধনমাগু।নাম্ অঙ্গাঙ্গিত্ববাপেক্ষয়া। 
ৃ বাক্যানামেকবাক্যত্বং পুনঃ সংহত্য জায়তে। 

(৩) দ্বানাদ্দিতে অতিলাপ বাক্যকেই ( সঙ্বল্লাঙ্গধাক্য ) মহাবাক্য বল! হয়। 
(৪) নাহিত্য-পান্রজগণ বলেদ,_-“বাক্যচ্িয়ো! মহাবাকাস্» ; ধেমন রামায়ণ, মহ(ভারত, রযুবংশাদি। 
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অয় ও ব্যতিরেক-বিচার্প্রণালী অবলম্বনে গতি-সামান্ত দ্বারাও মহাঁবাঁক্যের অর্থ-বিনির্ণর 
করা কর্তব্য |* 

উপক্রম উপসংহারাদিতে যে উপপন্তি বা যুক্তিমন্তের কথ! বল! হইয়াছে, উহ। শুষ্কতর্কান- 
গৃহীত যুক্তিমত্ব নহে, কিন্তু সেই শাস্ত্রোদিত কোনও প্রকারে তৎপসস্তাবনামাত্র-লক্ষণ-বিশিষ্ 
যুক্তিমত্বাই সুসঙ্গত বিচার প্রণালীর সহায়। কেন না, গু তর্ক দ্বারা শান্তর বিরোধার্থ-প্রসঙ্গের 
আশঙ্কা! থাকে । 

যে স্থলে শাস্ত্রবাক্যে বাক্যাস্তর দ্বার! বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে বাকাগুলির বলাৰল 

বিবেচনা কর! কর্তব্য । এই বলাবল হুই প্রকারে বিবেচিত হয়। বথা,--শান্ত্রগত ও বচনগত । 

শান্্রগত বিরোধ উপস্থিত হইলে তাঁহার সমাধানের নিয়ম এই যে, প্রতি ও স্বৃতির বিরোধে 
শ্রুতিই গরীয়সী।* 

বচনগত বিরোধের সমাধান-গ্রণালী সম্বন্ধে মীমাংস-হুত্রকার ভগবান্ জৈমিনি বলেন,_ 
অর্ধথবিপ্রকর্ষ স্থলে শ্রুতি, লিঙ্গ, বাঁক, প্রকরণ, স্থান ও সমাথ্যা-_ইহাদের সমবায় স্থলে ক্রম- 

পর প্রমাণের দুর্বলতা হইয়া! থাকে । এই সকল পারিভাষিক শব্ধের নিরুক্তি এই,-_শ্রুতি, 

শব্ব) লিঙ্গ, ক্ষমতা) বাক্য, পদসংহতি ) প্রকরণ, করণ; সাকাজ্ষ স্থান, ক্রম; সমাথ্া-- 

যোগবল | 

* ন্বয়ব্যতিরেক ছার! গতি-স।মান্ত বিনির্ণয়ের প্রণালী অতীব সমীচীন । অন্বন ও ব্যতিরেক শব্দ দুইটির 

নান।প্রকার দার্শনিক ব্যাধা। আছে। এ স্থলে একরণ ব্যাধ্। মাত্র প্রদত্ত হইতেছে। অন্বর--ক।রণ।ধিকারে 
কার্যান্ত সত্বম্__যথ| যৎ্সন্তে (কারণনত্বে ) যৎনত্বষ্ ( কার্ধ্যসত্বম্ ) ইত্যন্থয়ঃ। 

ব্যতিরেক--কারণ।ভাব।ধিকরণে কার্ধযাসত্বম্ যথা-_-বদভবে যদ্রভাবঃ। অন্বয়ধ্যতিরেকের মরণ অর্থ এই বে, 

বার্থ থাকিলে যাঁছ। হয় এবং ঝ।হ! ন! থাকিলে যাহ! হয় না, এইরূপ বিচারণা-প্রণ।লীই অন্বয়-ব্যতিরেকানুসন্ধান- 

প্রণালী । ইহ। দ্বার! বাঁক্যসমূছের সমগতিত্ব নির্ণয় কর।ই মহ।বাক্যা৫ঘ অবধারণের উপায়রূপে কথিত হইয়াছে। 

রন্নুত্রেনর ১১।১* স্থত্রে “গতি সামান্তাৎ" এই শ্মুতটি খান] সপ্রমাণ হুইয্াছে যে, বেদাস্তবাক্যসমূহের রঙ্ধ অভি- 

মুখেই তুলা গতি। যেমন সকলেরই চক্ষু রূপ গ্রহণ করে, রস গ্রহণ করে ন|, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বেদাস্ত-বাঝাও 

তুল্যভাবে ব্রন্মকেই লক্ষ্য করে। 

+ মীসাংসা-দূর্শনের যে শৃছুবাদে উল্লিখিত বিষয়ের অলে!চন! কর! হইয়াছে, উহ! শ্রুতি আদির পর্ব পূর্ব 
বনীয়ন্ব অধিকরণতৃক্ত। উহাদের ছুইটি করিয়৷ গ্রহণ করিতে হইবে। ভাষ্যকার শবর বলেন, একা 9ধর্ৃত্ি বার! 
যুগপৎ অসগ্তাবাৎ দ্বয়োঘ য়োঃ সন্প্রধারণ। । তত্র শ্রুতিলিজয়োঃ কিং শ্রুতিবলীয়সী? আছো শিল্লিঙ্গম?' এইরূপ 

লিঙ্গে ধাকো, বাকে প্রকরণে, প্রকরণে স্থানে এবং স্থানে সমাখ্যার় পরস্পর ধিরোধ উপস্থিত হইলেই পূর্ববটিই 

বলবৎ হইবে, পরেরটি ছুর্ববল হইবে। ূ 
শাবর ভাষ্যে এই পদগুলির নিযলিখিতরূপ অর্থ কর! হইয়।ছে,--শ্রুতিঃ বধর্থভ্ত জভিধানং শবস্ত শ্রধণমার।ৎ 

এব অবগস্যতে ম শ্রত্যাবগম্যতে, শ্রবণং শ্রুতি; | 

লিঙ্গং_যৎ তাবৎ শব্ন্ত অর্থ জভিধাতুম্ সামর্ধাম্--তজিঙ্গ্। 

বাক্যম্-_সংহত্য অর্থমভিদধতি পদানি-_বাঁকাম্। 



২০৮ তত্ব-সন্দর্ডের 

এই বিরোধফেও পরোক্ষবাদাদি নিবন্ধন ( বেদবাঁদ নিবন্ধন ) মনে করিয়! ইতর বাক্যকে 

বলবদ্বাকোর অন্রগত বোধ করিয়াই অর্থ করিতে হইবে । পরোক্ষবাঁদনিবন্ধন বিরোধি- 

তের অনিস্ত্ত্ব যে যুক্তির অগোচর, তাহ। পূর্বেই ব্যাখা হুইয়াছে। যে সকল ভাব অচিস্তা, 
তাহাদের সন্কিত- তর্ক যোজন|। চলে না, ইহ! শান্তরসিদ্ধান্ত। চিন্তাত্ব সধন্ধেও যদি যুক্তির 
অবকাশ থাকে, তবে তাহ! থাকুক, কিন্তু আমাদের তাহাতে আগ্রহ নাই! বেদেরই সর্ব- 

প্রকার গ্রামাণ্য। শানঙ্করভাঁষ্যেও লিখিত আছে--আগমবলেই ব্রক্মবাদী কারণাদিস্বরূপ 

নিক্মপণ করেন। আঁগমবাদীদের পক্ষে যথাঘৃই ব্যাপার অবলম্বন করিয়া কারণ-সন্ধানে, 
প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্ঠপ্রতিপাল্য নিয়ম নহে । র্ 

সুতরাং বেদ অলৌকিক শব্খ। যাঁহা অলৌকিক নিবন্ধন অচিস্ত্য, তাঁছাই বেদের পরম 
প্রতিপান্থ । সেই অন্থসন্ধানীয় বেদে উপক্রম উপসংহারাদি প্রপালী-সম্মত বিচারে সর্বোপরি 

যে বস্ত উপপন্ন হয়েন, তাহাই উপাস্ত ইতি । 
মূল গ্রন্থ তত্বসন্দর্ভে এইরূপে বেদ-প্রমাণ-নির্ণয়ে সিদ্ধান্ত করিয়া পুনরায় আশঙ্কা! উত্থাপন 

পূর্বক “তত্র চ বেদন্ত” এইরূপে বাক্যারস্ত করিয়া উত্তর করা হইয়াছে। “সম্প্রতি 

(কলিকালে ) বেদের প্রচার ন। থাকায় এবং মানুষের মেধার হাস হওয়ায় বেদ এখন ছুষ্পার 

হইয়া উঠিয়াছেন । ইহার পরে ইতিহাস পুরাণাদির বেদত্ব প্রদর্শন করিয়া সুল গ্রন্থে এ সম্বন্ধে 
উপসংহার কর! হুইয়াছে। 

বক্ষতত্বাদি পরিজ্ঞানে পুরাণাদি স্বৃতি প্রমাণকে বেদরূপে গ্রহণ করা যায় কি না, এই 
আশঙ্কা! করিয়া ব্রদ্ম£ত্রের দ্বিভীগ্গ অধ্যায়ের প্রথম পাদের পূর্বপক্ষাংশ উদ্ধৃত করিয়া বলা 

প্রকরণম্--বর্তব্ন্ত ইতিকর্তব্যতাকাজ্জন্ত বচনং--প্রকরণম্। 

ক্রম; অনেকন্ত আময়মানন্ত সন্নিধিবিশেষায়ানমাত্রং হি ক্রমঃ। 

সমাখ্যা- লৌকিকশ্চ শব্দ; সমাধ্যা। 

অর্থনংগ্রহকার লৌগাক্ষিভাঙ্কর অর্থসংগ্রহ গ্রন্থে বিধিবাক্যের এই ফট, প্রমাণের সবিশেষ আলোচন। করিয়া" 
ছেন--ঠাহার মতে (১) “নিরপেক্ষরবই-_শ্রুতি”। বিধাত্রী, অভিধাতী ও বিনিযোজীভেদে শ্রুতি ভ্রিধিধা। 
ধিনিষোক্তী শ্রুতি আবার ত্রিবিধা--বিভকিরূপা একাভিধানরূপা এবং একগঞ্ধরপ1 | 

(২) “শব্বসামর্থাই” লিঙ্গ ; “সামর্থং সর্ববশবানাং লিঙ্গ মিত্যভি ধীয়তে” ইতি । 

(৩) খাক্য-সমভিব্যাহারই ব।ক্য । (৪) প্রকরণ--উভয়।কাজ। প্রকরণ। প্রকরণ দ্বিবিধ--মহী প্রকরণ 

ও অবান্তরপ্রকরণ।* | 

স্বান--দেশলামান্ত স্থান। ইহা! ছিবিধ--পাঠসাদেশ্ত ও অনুষ্ঠান-সাদেছ্। স্থানের অপর নাম ক্রম। 

শবরভায্যে স্থানের আলোচদায় ক্রম শব ব্যবহৃত হইয়ছে। ্ | 

সমাথা।--যৌগিক শববই সমাখ্যা। সমাখ্যা ঘিবিধ-_বৈদিকী মমাধ্যা ও লৌকিকী সমাধ্য।। 

এই সকল বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা! শাবর ভাবা, ভট্টবার্তিক, শাস্ত্রপ্রদীণ ও পরবস্তাঁ শীগাংস! নিবদ্ধবকার- 
গণের গ্রন্থে ৪্টবা। লৌগাক্ষি ভাক্ষরের বর্থসংগ্রছেও সবিশেষ আলোচন। দৃষ্ট হইবে । 
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হইয়াছে-”এই বিষয়ে শ্বৃতির অনবকাশ-দৌষ প্রসন্তি হইতেছে, যদি এই কথা বল, তাহরি 

উত্তর এই যে-_না;. সে দোষের আশঙ্কা নাই। কেননা, বেদ-সুলত্ব তির অপর স্থতিরই 

দোষ গ্রসঙ্গ কর! হইয়াছে । 

এই সভার অনুসায়ে সাংখাম্বতিবৎ অন্তান্ত স্মৃতিরিরোধ-দোষ 

হয় ন1। 

বদি বল, প্রদ্ষমীমাংসায় আর একটি শ্ক্র আছে। বথা--এন চ স্মার্থমতন্বন্্মাভিলাপাৎ 
অর্থাৎ স্রার্ত মতটি গ্রহ নহে, যেছেড় উহাতে জগতকারণের জীফতত্ব চেতনত্বাদি ধর্ম- 
বিহীনতারই সমথন সঙ্কল্প করাহুইয়াছে। এই অচেতন 'প্রধান”_-ন্তৃত্যুক্ত, কিন্ত শ্রত্যুক 

 নছে--ভীবাদরায়ণ ইছাই গ্রতিপাদন করিতে গিয়! পুরাপগুলিতে প্রাধানিক প্রক্রিয়াত্ের গ্রাধান্ত 

দেখিয়া! উহ্াদিগকেও স্মৃতির অস্তভূকক্ত করিয়াছেন” 

এ কথাও বলিতে পার না। কেন না, পুরাণে প্রাধ।নিক প্রক্রিয়া আছে টি । সে প্রধান 

্বতন্ত্রলছে। শ্রীবাদরায়ণ যে প্রধান সম্বন্ধে নিষেধ করিয়াছেন, তাহ শ্বতন্ত্র। তিনি প্রধান 
গ্রতিপাদ্দক সাঙ্ঘাদর্শনকেই এতাদুশ অপ্রমাণ স্থৃতিপূপে নির্ধারণ করিয়াছেন। 

*্দধীনত্বাৎ অর্থ, অর্থাৎ তাহার অধীন হইয়াই প্রধান সার্থক হয় ( নচেৎ স্বতন্ত্র 

প্রধানের সার্থকতা নাই)। এই হুত্রে প্রপানকে পরমেশখ্বরের অধীন বলিয়! জান! যায়, 

“অব্যাকৃতাদি* * উহার অপর পর্যায় ( পরমেশ্বর অধীন প্রধান, নিজে বাক়ৃত হইতে জানেন 

না, তাই তিনি অব্যাকৃত )। | 

স্বতন্ত্র প্রধানের বিষয় বদি চ কোন পুরাণেও দৃই হয়, কিন্তু তাহা স্বতি- সাধারাস্তর্ত 
নছে। ম্ৃতরাং ইহ! দ্বারা পুরাণাদিরও বেদত্ব সিদ্ধান্ত সংাপিত হইল। 1 

মুল গ্রন্থ তত্বসন্দর্ভে একটি আশন্কা করিয়! তাগার সমাধান কর! হইয়াছে। আশঙ্কাটি 

এই যে, যদ্দি শ্রীীভগবান্ বাস সর্ববেদ ও সর্বপুরাণের অর্থ নির্ণর করার জন্তই বঙ্গ 
প্রণয়ন করিয়! থাকেন, তবে তদদবলোকনেই ত সর্বার্থ নির্ণ হইতে পারে? তবে অন্ত 

সুত্রকার মুনির অনুগত জনের! তাহ। মানেন না কেন? এতঘ্বাতীত অত্যন্ত গৃঢ়ার্থ, অল্লাক্ষর- 

বিশিষ্ট শুত্রসমূহের নান! জনে নান! গ্রকার অর্থ করেন? সুতরাং এ বিষয়ের সমাধান কিরূপে 
হইবে? তাহা! হইলেই সমাধান হয়, যদি সর্ব্বেদ ইতিহাসে ও পুরাণার্থের সারভৃত ন্- 
হুত্রোপজীব্য কোন একতম অপৌরুষেয় পুরাণ এ জগতে প্রচরন্দ্রপ হয়| 

এই আশঙ্কার পরিহারার্থ বল! হটয়াছে, গ্রীমস্তাগবতই তাদৃশ পুরাপ। স্বন্দপুরাণ ও মতন্ত- 
পুরাণে উহ্থার প্রমাণ আছে। (প্রমাণগুলি মূল গ্রন্থে তত্বণন্দর্ভে ড্রষ্টব্য )। 

এ স্থলে 'আপতিত 

* যথা হঁভাগঘতে -“অব্যাকৃতগুণক্ষোভাগ্মহতঃ* ইতাদি। খধ্যনানী টাকায় লিখিয়াছেন,-_-.“'অব্যাকৃতন্ত 

প্রথমত গুণানাং ক্ষোভাৎ” ইত্যাদি ।' 

1+ এ নখে সবিতার বিবরণ ও বিচার মূল গ্রন্থ ততসনার্ডে আষ্বা। 

৬, 



৯১৩ | তত্ব-সন্দর্ডের 

ধনপুরণৈ যে স্বারগ্বত কলে ভগবলীলার কথ! অর্থাৎ “যে নরাইমরাঃ% ইত্যাদি শ্লৌকে 
তগবস্তক্ত দেবমচুষ্যের কল্সান্তরীয় ভগবংকথার উল্লেখ আছে, উহ! গ্রার়িক। যেখানে 

*পান্সকল্লমথ শৃণু* . ইত্যাদি বিশেষ বাক্য আছে, চি কল্পান্তদীয় কথা বনিয়াই 
বুঝিতে হইবে। " 

প্রতাসখণ্ডে লিখিত আছে, অষ্টাদশ পুরাণ একাশের পর মহাভারত নি হয়। 
উহা শ্রীভাগবত-বিয়োধি এবং পুরাণবর্ণিত “ভারতার্থাবনির্ণয়ঃ বলিয়া যে ভাগবতের 

মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তছুক্তিরও বিরুদ্ধ। মহাভারত পুর্ববকৃত, তৎপরে উহা জন্মের 
গ্রভৃতিতে প্রচারিত, এইরূপ বুঝিতে হুইবে। মুল গ্রন্থ তত্বসন্দর্তে এইরপে প্রমাণপ্রক রণ 
ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। ৰ 

অনন্তর গ্রমেয়-প্রকরণান্তে "অথ নমন্তুর্বনেব+ (মূল তন্বসন্দর্ভ, ২৯ অঙ্ক) ইহা সুত্রস্থানীয় 

আতাসবাক্য। বিধযন্থানীর প্রীভাগবত-বাকোর . সষাপ্তিতে এই আতাঁস-বাকোর .অন্ব- 
বিস্ভাস কর! হইয়াছে । ন্থতরাং এই অস্কবিন্তাস মুল গ্রন্থে গৃহীত ভাগবতবাক্যের সঙ্গতি- 

গণনান্ূচক । এই অক্কবিস্তাস ক্রমসন্দর্ডের অগকুল। এই অস্কবিস্তাসবিশেষের, অর্থ, এই 

ঘে, যে স্থলে ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইয়াছে, সেই সেই স্থলেই অন্কবিগ্ঠাস কর! হুইয়াছে। ৮ 

তত্সন্দর্ভের ২৯ অস্কের উপসংহারে লিখিত হইয়াছে, *্রীস্থতঃ শ্রীশৌনকম্*। যে 

ভাগবতীয় পদ্য ব্যাখ্যার অস্তে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, সেই পদ্তটি দ্বাদশ স্বন্ধের দ্বাদশ 

অধ্যায়ের অন্তিম প্লোক। কিন্তু এ স্থলেও গ্রীন্তই শৌনককে বলিতেছেন, ইহাই বু'ঝাতে 
হইবে। শ্রীভাগবতের প্রথম স্বন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের শৌনকের প্রশ্নে হুতই পভক্তিযোগেন 

মনাস” ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা এ উপদেশ করিতে আরস্ত করেন। চুর্িকা-বাক্যে 

এই অথস়্ প্রদর্শিত হইয়াছে। অতঃপরও যেখানে তন্বসন্দর্ডে ল্রীত্তঃ ্রিশৌনকম্* এইরূপ 
বাক্যাংশ দৃষ্ট হইবে, টা তত্তং স্থলেও তাহার অর্থও বুঝিতে হুইবে। 

এই ব্যাথার পরে প্যর্ঠ্যেৰ যদ্যেকং* ইত্যার্দি যে সকল বাক্য (৩৫ অঙ্কে) বাধ্যাত 

হইয়াছে, সেই সকল বাক্যব্যাধ্য। পরমাত্মসন্দর্ভে ০৪ হইবে। শ্রীভাগবতের ১1৭৫ 

প্লোকে লিখিত আছে,-- | 
যয়! সম্বোহিতে! জীব আত্মানং ভ্রিগুণাত্মকম্। 
পরোহপি মন্ততেইনর্৫থং তৎকতঞ্চাভিপঞ্চতে ॥ 

ইহার ব্যাখ্যার শ্রীধরত্বামী লিখিয়াছেন,--প্নায়র়া সন্মোহিতঃ শ্বরূপাবধরণেন বিক্ষিণঃ 

পরোধাপ গুপতয়াদ্যতিরিক্োহপি তৎকৃতং বিগুগাত্মাতিমানকৃতং অনর্থং কর্তৃত্বাদিকর্চ 

গাক্সোতি ।” রর ] 

* সারহতন্ কল্প মধ্যে যে ন্থার্মরাইদরাঃ। 

তদ্বৃততাতো বং পুণ্যং পুণ্যোঘহসমন্িতম্ ।-ন্বন। প্রভাস, ২অন, ৪, ছো'। 



অনুব্যাখ্য। ২১৯ 
'তত্বসন্দর্তে এই অভিমত খণ্ডন করা হইয়াছে। পরমাত্মসন্দর্ভে. ইহার সবিশেষ বিচার 

কর! হুইর়াছে। এ স্থলে সর্বসন্বাদিনীকার এ বন্বন্ধে ইঙ্গিতে ধান! বলিয়াছেন, তাহ এই )- 

এইরূপ ব্যাধ্যান ভ্রগুকহদয়বিরোধি। স্বাম্যোক্ত ব্যাখ্যান্নরপে বদি ভগবানের অবিস্াময় 
বৈভব হয়, তাহ. হইলে শ্রীশুকরদেখ্* তাহার লীলার আকুষ্ট হইবেন কেন? মূলে সগবৎ"- 

সন্দর্ডেও ইহার নুষঠু বিচার কর! হইয়াছে। 
অতঃপর মুলে ৬ৎ অন্কধত “সর্গোইন্ড$” ইত্যাদি বাক্যসমুহের অবদানে' লিখিত 

হইয়াছে,--"অতঃ গ্রায়শঃ সর্বেধ্্থাঃ” অর্থাৎ যদিও প্রায়শই সকল স্বন্ধেই সকল গ্রাকার অর্থ 

গৌণ তাবেই হউক বা সুখ্য ভাবেই হউক, নিরূপিত হইয়াছে, কিন্ত মুখ্যতাবে তবিতীয় 

তৃতীয় স্বন্ধে সর্ম; দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্বন্ধে বিনর্গ; “কামাহৃতিঃ জগৃহঃ যক্ষরক্ষাংসি 
রাজিং ক্ষুতৃট্-সমুস্তবাম্” ইত্যাদি বাক্যে তৃতীর স্কন্ধেও বিসর্গ কথিত হইয়াছে বেঘবিধি- 
প্রেরণাজনিত বাক্যন্বার! সপ্ন ও একাদশ স্বন্ধে বণাশ্রমাচার-ধর্মমকথনে পুরাণ-লক্ষপের “বৃ্ধি* 
বণিত হুইয়াছে। অপর লক্ষণ “রক্ষা”,-_সকল স্বন্ধেই গ্রাপ্য। অষ্টম স্বন্ধাদিতে ম্স্তর ) 

প্বংশ* ও “বংশান্ুচরিত,” চতুর্থ ও নবমাদিতে ) “সংস্থা” --একাদশে ও দ্বাদশে ) “হেতু*--. 

শ্রীকপিলদেবাদ্দির বাকো তৃতীয় স্বন্ধে এবং তথ্াতীত একাদশ কন্ধেও প্রাপ্য; এবং আশ্রয়, 

দশম স্কন্ধে বিবৃত হুইয়াছে। 
মূলে ৬২ অস্কে গ্রলয়-লক্ষণ বল! হইয়াছে । নৈমিত্তিক, প্রাক্কৃতিক, নিত্য ও জত্যন্তি ক. 

ভেবে প্রলয় চতুর্বিধ। এই সকল 'গ্রলয়-লক্ষণ ছাদশ ও চতুর্থ স্বন্ধে বণিত হইয়াছে.।. মবস্তর 
অস্তেই প্রলর হয় ) বথা, শ্রীবিসুধর্ধোত্তর প্রথম কাণ্ডে বজ্জ বলিলেন--হে মহাভাগ বিজ, ব্স্তর 

পরিক্ষীণ হইলে বে প্রকার সমাবস্থা (প্রলয়) উৎপন্ন হয়, আপনি তৎসন্বন্ধে বলুন। 

মার্কণডেয় বলিলেন,__*মন্বস্তর পরিক্ষীণ হইলে নিষ্পাপ নন্বস্তরের ঈশ্বরগণ মহর্লোক প্রাপ্ত হয়! 
তথায় অবস্থান করেন। হে যছনন্দন, হন্দ্র সহ দেবগণ ও মনু, ব্র্লোক প্রাণ্ড হন। বর্গ" 

লোক হইতে পুনরাবর্তন ঘটে না। সপ্তধিগণও এই স্থলেই অবস্থান করেন। কেবল বর্গ 
লোকের অধিকার ব্যতীত অপরাপর সকল বিষয়েই ইহার! বরক্গ!র সদৃশ হই তথার বিরাজ 
করেন। তখন তরঙ্গমালাশোভী একমান্জ মহাবেগ জলরূপ মহেশ্বর, বিশ্ব-ব্ঙ্গাণ্ডের পদার্থ- 

সমূহকে আবৃত করিয়া বিরাজিত রছেন। হেযাদব, ভূর্লোকাশ্রিত সর্বপদার্থ তখন বিনষ্ট 
হয়। হে ঞ্জালেন্ত্র, কেবল মহেম্্র, মলয় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কুলাচল এই 'গ্রলয়ে বিনষ্ট হয় লা। 
স্বাবর-জঙ্গমাত্মক 'জগৎ একবারে বির্বস্ত হয়। হেবাদব, তখন মহান্দেবী নৌকারাপ গ্রহণ 
করিয়া সর্ব ্রকার বীজ ধারণ করেন। দেবনেব জগৎপতি সেই নৌকাখানিকে অবলীলাক্রমে 

স্থানে স্থানে আকর্ষণ করিয়া লয়েন। সেই নৌকাকর্ষক দ্বেবদেব জগৎপতি মচ্যুতকে তাহার 
বিবিধ কর্মের উল্লেখ করিয়া! স্তব করেন। অমিতবিক্রম মৎসাদেব জলবেগে তরঙ-সন্ুল 

সমুতরে পরিচালিত কারয়া হিমাদ্রি-শিখরে লইঃ। গি্। তথা বন্ধন করেন এবং তিনি স্বয়ং 
অনগ্ত হয়েন।: তৃখন খখি ও মনুগণ তথা আধস্থান করেল। 



২১২  . তত্ব-সন্দর্ডের *.. ৯ 
যাবৎ এইরপ গ্রক্ষাণন-ক্রিয়! হয়, তাবৎকাল কৃতুগ তুল্য। হে নগাঁধিপ, অতঃপর জল-” 

রাঁশিক্প বেগ প্রশমিত হয়, আবার পুর্বববৎ অবস্থা হয়। সেই খধি ও মমুগণ আবার স্থটিকাধে? 

গ্রবৃত হয়েন। হে হছগণনাথ, মন্বস্তরাত্তে জগতের যে অবস্থা হয়, আগি তোমাকে তাহ 

বলিলাম। অতঃপরে তোঁমার নিকট আর কি বলিতে হইবে, সংক্ষেপে তাহা বল।” 

সকল মন্বস্তরেই এইবধপ সংহার-কাধ্য হইয়! থাকে, শ্রীহরিবংশে ও উহার টীকার তাহা! 

ষ্পষ্টরূপেই বিবৃত হুইয়াছে। গ্রীভাগবতেও পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্বন্তরে প্রলয় বদিত হইয়াছে । 
শুদযথ!,---”চাক্ষুষ মন্বস্তরে গ্রাকৃস্থত্ি কাল দ্বার] বিধ্বস্ত হইলে দেবগ্রেরিত দক্ষ 'প্রয়োজনা, 

নুসারে গ্রজ। সই করিলেন” ইতঢাঁদি। অপিচ,_-*চাক্ষুষ মন্বস্তরের প্লীবন-সময়ে নারারণ মতন্তরূপ 

ধারণ করিয়া মহীরূপ নৌকায় উত্তোলনপুর্বক বৈবন্বত মন্ুকে রক্ষা করিয়াছিলেন” ইত্যাদি । 
ভারততাৎপর্ন্যে প্রীমন্মধবাচার্ধ্যও লিখিয়াছেন,_-প্মতম্তরূপধারী দেবদেব নারারণ” ইত্যাদি। 

শ্রীভাগবতের স্বাদ স্বন্ধে শৌনক-বাক্যেও এই কথ! জানা যান; বথা,__“এই বর্তমান কল্পে 
জামাদের কুলেই ভার্গবপ্রবর জন্মগ্রহণ করেন। ন্তরাং অধুনা নিশ্চয়ই কোন প্রকার 
প্রলয় ঘটে নাই” এখানে শৌনক যে গ্রলয়ের কথ! অন্বীকার করিলেন, উদ! কল্পাস্ত গ্রলয়- 

বিষয়ক। *কঙ্লান্ত-গ্রলয় দ্বারা! জগৎ বিধ্বপ্ত হয়” শাস্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে। 
মধস্তর-গ্রলয়ে ভাবী মন্ধু গুভৃতি বিনাশ হয় না। যষ্ঠ স্বন্ধে জান। বার,--প্ন্বস্তর-প্রণয়ে 

'ত্রৈলোকা পর্যন্ত মজ্জিত হয়” কিন্তু এতদ্বাতীত অন্ত প্রলয়ও আছে।* অষ্ম গ্বন্ধে মতন্ডদেব 

বলিতেছেন--” জৈলোকা যখন গ্রলয়'সলিলে নীয়মান হইবে, তখন আমার প্রেরিত একখানি 

বিশাল নৌক! তোমার নিকট উপস্থিত হইবে ।” 

এই ঘটন1 অবলম্বন 'করিয়াই উক্ত অধ্যায়ে শ্রীপুর বলিয়াছেন,-_“যোহসে। অশ্মিন্ মহা- 

কল্ে'। কল্প শব্ধ গ্রলয়মাজবাচী। উহার পূর্ববে মহৎ শব প্রযুক্ত হইলে মস্তরাস্তর 
গ্রলয় বুঝায়। অমরকোষে সম্বর্ত, প্রলয়, কল্প, ক্ষয়, কল্লাস্ত ইত্যাদি শব এক পর্য্যায়ভুক্ত। 
স্ৃতরাং ব্রেলোকামজান নিবন্ধন দৈনন্দিন প্রলয়ের ভ্তায় ব্রদ্ধাও সেই সত্যযুগ'দম কাল-গ্রলয়ে 

শ্ীনারায়ণের নাতিকমলে বিশ্রাম করেন। দৈনন্দিন প্রলয়ে নিশা যেষন -বিশ্রাষ-সমন্্ 

হলিয়া গণ্য হয়, মনস্তর-প্রলয়ে বক্ধার এই বিশ্রাম-সময়ও তেমনি ব্রার্দী নিশ! নামে অিহিত 
হইয়] থাকে । অজ্ৈলোক্য মঙ্জনের সময়ে যে সকল দেবাহুরাদির ভোগ পরিসমাপ্ত ন! হয়, 

গাহার। উদ্ত নৌকা অবলম্বন করিয়া.অবস্থান করেন। সত্যব্রতের প্রতি শ্রীমতন্দেবের বাক্যই 

এখানে উদ্দাহরণন্বরূপ ; তদ্যথা,--.”তুমি সেই সময়ে সর্বপ্রকার ওষধি এবং উচ্চাবচ সকল 

প্রকার বীজ লইয়া, সর্ববসন্ধ্গণ ছারা উপবৃংহিত হুইয়৷ এবং সপ্তধিগণ-পরিবৃত হ্ইয়া নৌকায় 
আরোহণ করিবে ।* . 

তন্বসন্দর্তে নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য ও আত্যস্তিক। এই রকি গ্রলয়ের উল্লেখ বরা 
হইয়াছে। এখানে এই যে মহস্তর-প্রলয় গ্রদর্ণিত হইল, ইহা! উক্ত ঢারি প্রকার -গ্রলয়েক্ 

অতিরিক্ত নছে। এতগ্যতীত অকন্সাং- গ্রলয়ের বিষয়ও শুনিতে পাওয়া বায়। ধেষন 



গনুব্যাখ্যা ২১৬, 

শ্বায়ভুব মস্ত সৃষ্্যারত্তে, তথ হষঠ মনস্তর মধ্যে গ্রাচেতস দক্ষ-দৌহি হিরপাক্ষা-বধে এই 
অকন্মাৎ প্রলয়ের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভূতীর ত্বন্ধে* একজাতীয় লীল! 

ব্লিরা কারগেই উভয়ট বল! হইয়াছে। পার ওবান্ধ করের হেন কোন ফোন সনে 
সাকষর্য্য দুষ্ট হয়, এই প্রলয়-সাঙ্কর্যযও তদ্রপ। শ্রীভাগবতের ২১১।৬ স্লৌকে বলা হইয়াছে 
যে, প্হপ্রির যোগনিদ্রার পশ্চাৎ স্বীয় উপাধি লহ জীবের যে লয়, তাহাই নিরোধ।” এই 
লক্ষি উপলক্ষণ মাত্র ; কেন ন', নিত্য গ্রলয়ে উহার ব্যাপ্তি নাই। 

এক্ষণে সন্দর্ভের উপসংহার করিয়া! বল! হইয়াছে, “উদ্দিইঃ সমবন্ধঃ* (তত্বসনদর্ত, ৩২ অক্ক)। 

ইছার অর্থ এই যে, পরমতত্বই সম্বন্ধি। তৎসন্বদ্ধে এই সনর্ভে দিওমত্র. প্রদর্শিত হইল। 
এই সম্বন্ধি পরমশ্ত্ব,--শান্ত্রবাচ্য। বড়বিধ লিঙ্গ দ্বার! যে শাস্ত-তাৎপর্য্য নির্ণর করিতে হয়, 

ইতঃপৃর্ধবে তাহা বল! হইয়াছে, কিন্তু উহ! বিবৃতরূপে প্রদর্শিত হয় নাই। এখন বিবৃত. 

রূপে উহা! প্রদর্শিত হইয়াছে । এই সন্দর্ভই এই পরমতত্বের বাচক। এস্থলে উপক্রম -ও . 
উপসংহার়ের এঁক্য-_প্বেস্তং বাস্তবম্” (ভাঃ ১/১।১ বাস্তব অর্থ বস্ত )১ 'সর্ববেদাস্তসারহ্* 
(ভাঃ ১২ স্বন্ধে) অভ্যাস; “অত্র সর্গ” ইত্যাদি (ভাঃ ২১০১) অপুর্বতা ) “বস্তি 'তৎ 

তন্ববি্ঃ" ( ভাঃ ১২1১১ ) আন্ত কোন প্রমাণের অধিগত নহে বলিয়া ইহাই হইতেছে আর্থ- 

বাদ। শিবদং তাপত্রয়োন্ুলনম্* (ভাঃ ১১1২ ) হইতেছে ফলশ্রুতি ; € এইরূপ বাকা আরও 

অনুসন্ধেয় )) “দশমন্ত বিশুদ্ধ” ( ভাঃ ২১০২) ইহাই হইতেছে উপপত্তি। 
মূল প্লোকের বঙ্গার্থ এইরূপ,-- 

১। বিভঞ্জন অর্থ-দান। 

২। বিশ্বেষে সকল বৈষব রাজ! আছেন, তাহাদের মধো বাহার! শ্রেঠ, তাহাদের 

সতায় যে “সভাজন” অর্থাৎ সন্মান, সেই সম্মানের ভাজন অর্থাৎ পাত্র। 
৩। অনুশীসন, আজ্ঞা বা শিক্ষা -সতন্রপ। যে তারতী (বাকা), তদ্গর্ভক অর্থাৎ 

তদ্যুক্ত। 1, 
পরিসমাপ্ঠি-বাক্যের অর্থ-- & 
ধিনি কলিধুগের জীবগণের পরিত্রাণের নিমিত্ত. আত্মভজন-নুখবিতরণার্থে অবতীর্ণ 

হুইয়াছিলেন, সেই শ্রশ্রীকষঞ্চচৈত্ভদেবের চরগানূচর, বিশ্ব-বৈষ্ণব-শ্রে্ঠ জনসসূহের সন্খানভাঞন 
শ্রীয়পসনাতনের উপদেশ-গর্ভ শ্ীভাগবত-সন্দর্ভে তত্বসন্দর্ড নামক প্রথম সনর্ভ | 

ইতি গ্রীতাগবত-.সন্দর্তানুব্যখ্য। সর্বসন্াদিনীর় তথসন্দর্ত বঙগানুবাদ,। 

* তৃতীয় হদ্ধের জেযোদর্শ অধাায়ের টাকার সুখবাছধা ইধয়ঘানীও এই জাকন্দিক প্রলয়ের নামোরেখ 
ধঙ্গিয়াছেন; ধখা- ৃ 

অরোদশে সিগুক্ষার়াং সদোরাকপ্রিকদী তামু। 
ধরামুদ্বর্ত মুদ্ূুতাৎ কোড়াদৈতোজনুদনং | 







স্ীভগবুসন্দর্ভের ৮০০ 

অতঃপর শ্রীভগবৎসন্দর্ড-ব্যাখ্যা আরম্ভ ইইল। 
_ সল গ্রহ শ্রীভাগবতসন্র্ভের উপক্রমণিকার পারতে যে তো” পদ আছে, উহার টি 

*পুর্বরীতানুসারে প্রসিদ্ধ*। 
ইছার পরে *সখৈবম্" বাগবিভাগে (প্যারাগ্রাফ ) বে 'স শা” পদ আছে, উহ্থার অর্থ--. 

প্রকাশ । ৃ 

মূল গ্রন্থের ১*ম বাগ. বিভাগে শ্রীদদ্ভাগবতের 'তশ্মৈ স্বলৌকং (২৯৯) এই শ্লোক 
ব্যাথানে এবং 'সত্বরজন্তমঃ (শ্রীভাগ, ১২৮৪৫) ইত্যাদি মার্কগেয়*বাক্যে কেছ কেহ 

সন্ত এ্রকার ব্যাথ্য। করেন; সেই ব্যাখ্যার প্রতিকুলে শ্রীমৎ শ্রীরস্বামী বলিতেছেন 
যদি বল, বরক্কা ও কত্রও ত আমারই মুত্তি, তীঁহাদিগের অপেক্ষা আমার প্রতি এত অধিক 

আদর প্রদর্শন কর কেন? শ্রীগাগবতের দ্বাদশ স্বন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের ৪৫ প্লোকে 

মার্ফ্ডে-বাক্যে ইহার উত্তর দেওয়া হুইয়াছে। উহ্থুর তাৎপর্য এইরূপ,--প্ব্দিও তোমারই 

মাক়্াকৃত এই নকল লীল। এবং তুমিই এই সকল মুক্তি ধারণ করিয়াছ, তথাপি তোমার থে 

সন্বমনী মুর্তি, তাহার উপাসনাই মোক্ষ প্রাপ্তির হেতুতৃত1 ৷” 
পুজ্যপাদ শ্মন্তাগবতকার সাচার দ্বার। এই উক্তির দৃঢ়ত! প্রবর্শন করার জন্ত উত্ত 

প্ডের পরবর্তী পন বলিয়াছেন,__ 
| তন্মাৎ তবেহ ভগবন্মম ভাবকা নাং শুরাং তনুং শ্্দরিতাং কুশলা তজ্ন্তি। 

বৎ সান্বতাঃ পুরুষরূপনুশস্তি সন্বং তোকে। বতোহ্ভয়মুাত্বনুখং ন চান্তৎ॥ 
অর্থাৎ ভজনকুশল সাস্বতগণ তোমার শ্রীনারার়পাখ্য গুরু তনুর এবং তোমার ভক্তগণের 

মরাখ্য গুরু তন্গুর ভজন করেন। যেহেতু সাস্বত্গণ কেবল ঈশ্বরের সন্বপ্নপই মনে ধারণা 
করেন-__রজোময় বা তমোময় রূপ তাহাদের গ্রাফ নহে । ইহার হেতু এই যে, লব্ষে বৈকৃষ্ঠ- 

নোঁক। কিন্ধ বৈকৃধ একটি লোক”. বলিয়া অভিহিত হইলেও, এ লোকে কোন তয় দাই, 
এখানে ভোগ থাফিলেও সে ভোগ দ্ুবিমল আত্মানন্দ*নুখেই পর্যবসিত হয়। . 

শ্রান্তত সত্ব, রজ, তম, এই তিন খণের অন্তনিহিত সন্বগুণ হরি ভগবন্ধেহের 
ত্যাজ্য।» 

৫ 

,.*. হিগুলাজিক। প্রকৃতির জন্তর্গসগ যে মিশ্র সবগুণের উল্লেখ আছে, সে সবগুণ উহার স্বকীগ তাবেই 
জড়ীয়, ু তয়াং উহ! শ্ীতগবদেছের গুণ ধলিয়া গরপ্য হইতে পারে না। | 

.জষদৃহীররাঘবাচার্ধ্য জীবন্তাগবতীয় ছাদশ ত্বন্ধের আষ্টমাধ্যার়ের ৪৫ গ্লোক ব্যাখ্যার ইহার রি সুষ্পাট 
. করিয়াছেছ। তিনি বলেন,-ভগবন্ধেহে থে সন্বরথণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যার, উহ নিশ্চই অগ্রাকৃত। 
থেছেছু। স্বপনে ল ননতীপে তব হ পারত! 111 অর্থাৎ যে হলে নামি প্রত গুগলে সহিত হয তৎছলোক- 
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শ্রবন্তাথবতে দ্বিতীয় স্বন্ধের নবম অধ্যায়ে ভগবদাবির্ভব-প্রকৃরণ॥-সমান্তিতে গ্রাণ্ডক 

বাক্যের চুনিক! কইতে পূর্বে নিয়লিখিত বিষয়টি বিচাধ্য । অধয়বাদিগণ বলেন__পশ্বজাতীয়- 
বিঞ্ধাতীয়-স্বগত-ভেদ-রহিত জ্ঞানই পরতন্ব"৮-প্রীমস্তাগবতের ১২১১ শ্লোকটিতে এই 
কথাই পাওয়া যায়; বধা,_-প্বদস্তি তং তত্ববিদন্তত্বং যজ্জ্ানমঘয়ম্* ইত্যাধধি। এ স্থলে 

'ঘর' পদটি-দ্বারা পূর্বোক্ত প্রকার “জ্ঞান*ই থে পরমতন্ব, তাহাই উপল হইতেছে, অর্থাৎ 
স্বজাতীয়-বিদ্ধাতীয় ও স্বগত-ভেদ-রহিতত্বই অধ্বৈতত্ব। তাদৃশ  অয-জ্ঞানই পরম-তস্ব। 
তগবদ্বিপ্রহত্বে অখৈতধামীর ূ্ববগক্ষ . কিন্তু এই যে জ্ঞানের কথা বলা হইল, উ€ তাবসাধন। 

যদি ভাবদাধনরূপেই জান পদটিকে ধরিয়া লওয়! হয় এবং উক্ত পদের সহিত অন্য 
পদটি বিশেষণরূপে প্রযুক্ত করিয়া অথবোধ করিতে হয়, তবে উহার অনস্তত্ব 'ও সতাত্ব অর্থই 
উপপন্ন হয়। অন্তথ! কারকসাধনে জ্েয়-জ্ঞান ও উহার সাধনদমুহজাত প্রবিভাগে, উক্ত 
জ্ঞানের সাস্তত্বই সংঘটিত হয়। আবার দেইরুণ কর্তৃত্ব-সাধনে, কর্তৃত্ব হেতু বিক্রিয়মাণের 
করণাদি সাধনে বান্ডাদির স্তায় জ্ঞ।নের জড়ত্বট প্রতিপন্ন হয়, স্থতরাং অসত্যত্ব ঘটে ।? 

সত্ব ভগবদেহের গু বলিয়া ধর্তব্য নহে। এই প্রম/ণবলত্বনে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইছাছেন, 
তাছ। এই, | 

তৎ সত্বং প্রভগবদ্ধিগ্রছে প্রতিযিদ্ধম্, তথাপ্যত্র সন্শিতি ব! মায়। রঙ্গত্তমশ্চেতি চ য। মাঝ। তাভা।ং মান্নাড্যাং 

কৃত! ইতি যোঞ্জাম্। তত্র সন্বশবেন দ্বসন্থ।ভাদকং সব্বম্--গুণসন্বাছিলগ্ষণন্ ইত্যুর্্ *গুদ্ধসন্বধং ।-- 
ব্রিগুণাঞ্ক-প্রকৃতিদ্রব্যবিলক্ষণং বিবক্ষিতম্ ইথং যোজনার্৫থমেব ইতাাদি। 

গার্বসংবাধিনীতে শ্রীপাদ শ্ীজীব গোস্বামিমহোদয় সত্ব অর্থে প্রকাশ” বলিগ়াই ব্যাখ্য। জা মদ 

বীররাঘবের ব্যাখ্যাতেও আমর! তাহাই পাইতেি--অধাৎ এই প্রকরণে মন্ব শব্দের জর্থ ঞুভগবনের হসত্তা- 

ভাসক। 

-ক্* দ্বিতীর ক্ষন্ধের নবম অধ্যায়ে ভগবদাবিাব বর্ণিত হইয়াছে। এই অধার়ের গঞ্চত্বারিংশ গোক ব্যাখ্যার 

প্রারস্তে পাদ শ্রতীব গোামিসহোদয় তত্বসন্দ্তনাশ্বী বাখ্যার লিখিয়াছেন,--“সার্ঘদশতিঃ গণতৈর্ভগধদা 

'বিভভাবমাহ্" ।. 

+ এ স্থলে “ভাব” পদের অর্থ বিচার্য্য। হতনি নৈয়ারিক জীমৎগদ।ধর ভট্টাচার্ধয বুযুৎপত্তিবাগে 

আধ্যাতার্ঘ-বিনির্রে . লিখিয়াছেন,--“ইতযাধিপেষণতয়| ক্রিগাবোধগরত্বম্”--অর্থাং অন্ত কোন বিশেষপতা-. 
পরিবর্জিত কেরল ক্রিয়ামাত্রঘোধ-পরদ্বই “ভাধ”। বৈয়াকরণগণ ত্রিয়াকে তব বলেন। যখ। ব।ক্ষমিযুড়ে-. 

“ভাবঞধানদাধ্যাতম্*, “ভাবকর্পপোঁধ (১৬১৩): এই প।ণিনি-ুজে “ভাব পদের অর্থ জি! । বালমনো" 

রষাকার-““ভাবঃ ভাবদ| ক্রিয়েতি পরধযায়া” ॥ এ স্থলে শীমৎ গদাধর-ব্যাখ্যাত জথটিই মনোরম। জাতীর 

বিজান্থীয-্যগ্গত-বিশেধণ-বিরহিত জ্ঞানটি এ স্থলে “ইতরাবিশ্ষেশতয়। জিয়াযোধপরত্বম্” | 

1 ভাংপর্যার্থ এই যে, জ] ধাতু হইতে ধজান' পদ উৎপর হইয়াছে।' জা ধাতুর অর্থ জানা--জান মাজই 

উহার ভাব-সাধনগত অর্থ। অন্বয় বিশেষণ সহ জনপদ ব্যবহৃত হওয়ায় উহার অনস্তত্ব ও সত্ত্ব যোধ জন্মায়। 
কিন্তু কারকসাধনের প্রবিভাগে সেই অনস্তত্ব বিভাগে “দান” হই! পড়ে। প্রহিভাগত্ব, কারকীর ব্যাপার। 
কুবিখ্যাত নৈয্ান্িক শবাশক্িপ্রকাশিকাফার লিখিয়াছেন,-..“পতপ্রভৃতিধাতবর্থে গতনাধৌ গঞন্যাহযপদ্থাপিতে। 
বিভাগামিঃ প্রক্চারীতুর ভাতে ইতি তখতৎবাতুপন্থাপি-ভ$তৎকিযীগাং বি্াগাদিকং প্রেত কারকম্থ। 
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২১৬ অনুব্যাধা। 
খই জানের অপর পর্যায-__জ্ঞত্তি ও অববোধ। এই জানতত্ব শক্ষিবিশিঃ, এরপ 

ক্ানাও করিতে গার. ন! | বন্দি বল, আগন্তক শক্রিবিপিষ্টত। সববন্ধে কম্পন! নাই ব! করিলাম, 
কিন্তু জানের খন্ূপশক্ি আছে, এ কখ। ত বলিতে পারি। মায়াবাদী তছুতরে বলেম,-. 
তাহাও বলিতে পাঁর না। তুমি বাহাকে শ্বরূপ-শক্তি বলিতে চাহ, সেটি কি? সেটি জ্ঞানের 

ছুতরাং জান পদটির ত।বগাধম ছাড়িয়া দিয়! যগন উহার কারকসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া যার, তখন এই অনত্তত্ব 
অর্থবোধ তিযোহিত হয়, তৎপরিবর্তে কারবার্থ বিতাগে উহার সান্তত্ব অর্থেই প্রতীতি হয়। কাবার সেইরণ 
কর্তৃকরণ সাধনে উহ্বার শ্বকীয় ভাব জনের ভূলে জড়তাদি উপনীত হয়। অতএধ অন্য জাঁনতত কারক-সাধনের 

বিষয্ীডৃত ,লছে। মাযাধানী অদৈহীর। নির্বিশেষ ক্রঙ্গপ্রতিপানের জঙ্চ অন্বয় জানতত্বের কাঁরকদাধদের 
পক্ষপাতী নছেন। সর্ধসংবাদিনীক!র বাণাদির সভার জড়তব সম্বন্ধে যে উদাহরণ দিয়!ছেন, প্ভাগধতের ধিতীয় 

তৃত্ধের ২৪ অধ্যায়ের, ৩৪ ক্লোক ব্যাখা] প্রধরহ্বামীও এই উদ্দাহরণটি হার! উক্ত বিষয়ের পরিস্ফুট ব্যাখ্যা 

করিয়াছেন; তদ্যধা, “তেব ভ্বেখ। দর্শয়তি_ দৃষ্তানাং জড়ানাং বৃদ্ধাদীনাং দর্শনং -হবপ্রকাশং জ্টারং বিনা 

ম ঘটতে ইত্যন্থপণত্তিমুখেন লক্ষণৈঃ ন্তপ্রকা শান্তর্ধযামিলক্ষকৈ:। তথা বুদ্ধ্যাদীনি কর্তৃপ্রয়োজ্যানি করণত্াৎ 
ধাক্তাদিবং ্ যাগিযুখেনাহমাপকৈ:"। স্বপ্রকাশ ভ্রষ্ট! ব্যতীত জড়বুক্ধি আদির দর্শন-ক্ষমত। ঘটে না। বুদ্ধযাদি 
কর্ভারই প্রগোগ্য--ইহার। ধা্াদিবৎ করণ মাত্র। 

শ্রমন্তাগবতের দ্বিতীয় স্বন্ধে বষঠাধ্যায়ে একটি প্লোক আছে, সেই প্লোকটিতে জানতব পরিষ্ষুট হইয়াছে? 
গদৃধখা,_ 

বিগুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যক্ সম্/গ্বাবস্থিতম্্। 

সতাং পুর্ণং অনান্ভপ্তং নিগুণং নিত্যমবায়ম্ ॥ 

ইহার টীকার পধরন্যামী লিখিয়াছেন,-_“ন বং বিদন্তি তংত্বনঃ ইতু্ম্। কিং তৎ তত্বমিত্যপেক্ষয়াহ বিগুদ্ধ- 

মিতি জানং কেবলং সত্যং তত্বন। ঘটাগ্ঠ।কা রবৃত্তিজানব্য বচ্ছেদার্থং বিশেষণানি--বিশুদ্ধং বিষয়াকারশুন্তং যতঃ 
প্রত্যক্ মর্বধাস্তরম্ জতএব সম্যক্ সন্দেহাদি-রহিতম্। অবাস্থতং স্থিরং যতো নিগুপম্--গুণকা্ধং হি গুপবাতি- 
বর়াচ্চঞ্চলং ভততি। বস্তপি বৃত্তিজ্ঞানমপি স্বরূপজ্ঞানং এব ইতি ন চাঞ্চল্যাদি- -দৌবযুক্তং তথাপি অন্তঃকরণ- 

বৃদ্বিদোধৈত্তখ। তথ| ভবতি ইতি ব্যবচ্ছিদ্যকে। ত্রী$য়েব বিশেষনৈ: সতাত্বমপি সমর্ধিতং কি হদ্িকারবৎ 

তৎ নত্াং দৃষ্টং মন চান জগ্মাদয়ঃ বড়[বিকার। সন্তী ত্যা-.অনাসক্তং জন্মনাশরহিতম্ অতএব অগ্মান্তরাতিত্ব- 
লক্ষণোইপি বিকারে! নাপ্তি। বৃদ্ধিবিপরিণামাপক্ষয়াশ্চ ন সত্ভি যতঃ পূর্ণমূ। সর্ব হেডুঃ_-দিভামতর়স্। 
নিতাং সর্ধববাধৈত্বপ্রভীতিসময়েইপি পরমার্থতোহদ্ব়ম্ অন্বরম্।” 

জর্থাং বেবল সত্া জ্ঞানই তথ। ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান প্রভৃতি বৃত্তিজঞানসমূহের ব্যবচ্ছেদ-করিয়৷ তন্বরপ 

জ্ঞান নির্দেশ ব্পীয় অন্তই নিলিখিত বিশেষণগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে-_বিগুদ্ধ বিষয়ক রশূন্ত ॥ যেহেতু প্রত্যক্ 
সর্যাস্তর-সঅতএব সর্ধবসন্দেহ-বিরহিত। অবস্থিত-স্থির; যেহেতু নিগুন; গুপকা্ধয গুণক্ষোতে চঞ্ল হইন! 

থাকে। হধিও বৃত্িজান বয়পজ্জামই বটে, স্থতর।ং উাও চাঞ্ল্যাদি ঘোষ-বিরহিত-তখাপি অন্তংবরীণের 

ফোবে উহার! চঞ্চল হইয়া! পড়ে। এই জন্য বৃত্তিজান হইতে স্বক্ধপজ্ঞানকে ব্যবচ্ছিয় করা হইয়াছে--এই,সক 
বিশেষণ ঘার। এই জাদয়াপ তথ্বেয় সতাত্ব সম্বিত হইয়াছে, অপিচ যাহা! বিকারছীল, তাহ! অনতা বলিক়্াই জান! 
যার) তত্রগ জানের জঙ্মাদি বড় বিকার নাই। ইহ! অপান্যন্ত--জন্সন।শরহিত, ছতরাং জন্মামি, লক্ষণ-বিকার- 

রহিত। ইহার ঘৃদ্ধি, বিপঞজিণাম ও অপক্ষর জাই, ানিকরাতি পারতে র্ হা 
লখদ। এই ধান খৈওপ্রতীতি নমরেখ পরমার্ঘত।- জন্থ়। . | 



ভগবসন্দর্ডের ২১৭ 

অতিরিক্ত কিংবা অনতিরিক্ত? বদি অতিরিক্ত হয়, তবে তাহার শ্বরূপত্ব থাকে না) অপর পক্ষে 
য্দি অনতিরিক্ত হয়, তাহ! হইলে বক্তব্য এই যে,জ্ঞানের আবার শক্তি কি? 

অতিরিক্ত ভাবে স্বরূপশক্তি স্বীকার করিয়া! লইলেও যে ষড়গুপাত্মক ভগৰত্ব দ্বার তুমি 

এই জ্ঞানতত্বকে ভগবান্ গলিতে চাহ, সেই স্বরূপশক্তির ড়.গুণাত্মক ভগবন্বই কি প্রকারে 
সম্ভাবিত হইতে পারে? জ্ঞানরূপ তব্ের কেবল জ্ঞানই স্বরূপ, উ্থার স্বরূপশক্তি স্বীকার 

করিতে হইলে তাহ। বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপ!ভিন্ন আর কি হুইতে পারে ? সেই শক্তিবিলাসের নানা- 

বিধত্বই ঝা কিরূপে সম্ভাবিত হইবে? যদিও বৃত্তিভেদে কোনও প্রকারে নানাত্ব স্বীকার কর! 
যাইতে পারে, কিন্তু ঈশিত্বাদি ক্রিয়া-গুণত্ব সেই শক্তির পক্ষে একবারেই অসম্ভব। 

অপরস্ত নীল-পীতাদি আকারত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব সেই অদ্য জ্ঞানের পক্ষে নিষিদ্ধ। বৈকুঞ্া- 

ধিপতি নারায়ণের বর্ণ আকার চঠভূজাদি কল্পিত হইয়াছে, এই নাঁরায়ণকে অদ্বয় জ্ঞান বলিলে, 

তাতে চতুভূজাদি আঁকারাদির কল্পন! কি প্রকারে সমীচীন হইতে পারে? অপিচ তাহার 
পরিচ্ছদাদি দ্রব্যবিশেষ, তাহার ধাম--বৈকৃথ তো শোঁকবিশেষ? তথাকাঁর জনসমূহ জীববিশেষ ; 

এই সকলেরই বা নারায়ণ-সদৃশত্ব কি প্রকারে হয়? এই অর জ্ঞানতত্বের এইরূপ অবস্থা 
প্রাপ্তি ঘটিলে, সকলই হস্তি-স্বানের স্তায় নিষ্ফল হুইয়! পড়ে । তবে যে কার্য দেখিয়া শক্তি 

স্বীকার কর! হুয় এবং যে শক্তি স্বীকার না করিলে কাধ্যের উপপত্তি অসম্ভব হপ্ন পেই শক্তিকে 
তাঁত্বিকও বল! যায় না, অতাত্বিকও বলা যায় না, উহ অনির্বচনীয়রূপে মিথ্য! বলিয়াই প্রতিভাত 

হয়$ কিন্তু উহ! অদ্বর়তত্বের স্বরূপভূত1! নহে, এবং এই শক্তিময় যে ভগাদি লক্ষণ, তাহাও 

উপলক্ষণ মাত্র।* এই অন্বয় তত্বকে যে ভগবান্ বলিয়৷ বল! হইয়াছে, জহদজহ- 
ল্লক্ষণায় অদ্ধয় জ্ঞানের সহ উক্ত ভগবৎ শব্দের সামানাধিকরণ্যে উহ!র অর্থ করিতে হইবে ।1 

কিন্তু শ্রীরাম!নুজীয়গণ বলেন, জ্ঞানরূপ পরম তন্বকে ভাবন্বরূপ বলিয়! ধরিয়া লইলেও *গলে- 

আর!মানুজীয় মতে গৃহীত” 1 হায় অনুসারে নিব্বিশেষ-বাদীদিগকেও অবশ্থাই উক্ত 

নির্বশেষধাদ-খণ্ডন তত্বের স্বরূপশক্তি স্বীকার করিতে হুইবে। জগদাদি স্থষ্টিব্যাপারে 

৯ উপলক্ষণম্-_“একপদেন তদথান্তপদা্কখনম্”__ এক পদ দ্বারা তদর্থ অন্য পদার্থ বুঝানই উপলক্ষণ। 

ভগ শব্দের অভিধ। অর্থ গ্রহণ ন! করিয়! অপর অর্থ গ্রহণই এখানে যুক্তিসঙ্গত। এই অভিপ্রায় প্রকাশের জন্তই 

মায়াবাদী এ স্থলে ভগ শব্দটিকে 'উপলক্ষণ মাত্র' বলিয়াছেন । 

1+ অদ্বৈশুবাদিগরণের মতে নির্বিবিশেষ জ্্।নই পরম তত্ব । ইহার সহিত যদি 'ভগবৎ, বিজ্লাধণ থাকে, তবে 

তাহ। জহদজহল্লক্ষণ।নুসারে ( ইতঃপুর্বধে টাকায় এতৎসম্বদ্ধে সবিস্তার আলে।চন। কর! হইয়াছে, তাহা! দ্রষ্টব্য) 

উহ্থা় স্বকীয় অর্থের কিয়দংশ ত্যাগ করিয়। এবং কিয়দংশ রক্ষ! করিয়। অদ্বরনির্বিবখেষ জ্ঞানের" সহিত একার্থত। 

ঘজায়,রাধিয়। সামানাধিকরণ্যের নিয়মে অর্থ করিয়| লইতে হইবে। 

শাবিকগণ বলেন,..."গদয়োরেকা 9াতিধারকত্বং সামানাধিকরণ]য্”। অর্থাৎ ছুই বা ততোহধিক পদের 

একা্৫ঘাভিধাযিত্বই 'সামানাধিকরণ্যঃ। 

“গলে গৃহীত” স্তায়টি "শৃঙ্গগ্রাহিক।" স্কায়ের নামাস্তর। “শৃঙ্গত্থ গ্রহণং যন্তাং ক্রিগারাং স| শৃঙ্গ- 

গ্রাহিকা। সংজ্ঞায়াম্ ৩৩১৯ ইতি মৃত্রেণ নৃযনং বত্রৈকাজলক্ষণেনৈব অঙগী লক্ষ্যতে তত্রায়ং প্রবর্ততে। বখ1- 

বট ূ্ 



২১৮ অনুব্যাখ্য। 

স্বরূপশক্তি অবশ্ঠস্তাবিনী, এবং শ্বরূপশক্তি শ্বীকার ন! করিলে কৈবল্য লাভ পক্ষেও দোষ 

পাঁতিত হয়। বস্তর ধর্্মবিশেষই শক্কি ) এই ধর্ম ব্যতিরেকে কার্যের উপপত্তি নিদ্ধ হুয় না ।* 

গৌব্রজে ক মীর! গৌরিতি গোপঃ পৃষ্টঃ শৃ্গং গৃহীত। গাঁ প্রনর্শয়তি ইয়ন্তে গৌরিতি।” তাৎপর্ধ্য এই বে, একাঙ্গ 

লক্ষণ দ্বার৷ যে স্থলে অঙ্গীকে লক্ষা কর! হয়, সেই স্থলেই এই ন্যায় প্রযুকধ হয় । মনে করন, গৌব্রজে যাইয়া 

কেহ জিজ্ঞান! করিলেন, "আমার গরু কোন্টি ?* তখন গোরক্ষক একটি গরুর শু ধরিয়। দেখাইয়া দিয়! বলিল, 

“এইটি ।” এ স্থলে শৃঙ্গ গ্রহণে কেবল শৃঙ্গ বুঝায় না, সমগ্র গে।টিই উপলব্ধির বিষয় হয়। এইরূপ এ স্থলেও ভাঁব- 

সাধমে জ্ঞানকে বীহার। পরম তব বলিয়া স্বীকার করেন, সেই জ্ঞান যে ম্বরাপত: তগবৎশক্তিসম্পন্ন, এ কথা 

তাহাদিগকে অধন্তই স্বীকার করিতে হয়, নচেৎ বিশ্বব্যাপার অসিদ্ধ হর) ফৈবল্যেও দোষ পড়ে। 

* শত্তিঃ--“কারণনিষ্ঠঃ কার্ষেযাৎপাদনযোগো]। ধর্মবিশেধং । স চ ধর্মঃ প্রতিবন্ধকাভাবাদিরূপ- 

কারগায্মবকঃ |” 

যঙ্দভাবাৎ কার্ধ্যাভীবঃ, তেন বিন! তদভাবাৎ; বযস্তাবামু পপত্তে্যতিরেকমুখেন শক্তিনিদ্ধিঃ ইতি গঙগেশকৃত- 

তত্বচিস্ত। মণি-পরিশিষ্টে। 

কিন্ত নবা নৈরারিকগণ শক্তি নামে পৃথক পদার্থ ্ বীকার করেন না। কুনুমাঞ্রলিকার কিন্ত বলেন,--জখ 

শক্তিনিষেধে কিং প্রমাণম্ 1 ম কিঝিৎ। তৎকিমন্ট্যেব? বাঁ়ং নহি নো দর্শনে শক্তিপদার্থ এব নাস্তি। কোইসৌ 

তর্থি? কারণত্বম্।৮ অর্থাৎ শক্কিশিষেধের প্রমীণ কি? কোনও প্রমাণ নাই । তাহ হইলে শক্তি বলিয়! কিছু 

আছে কি? হ, আছে বই কি? নামাদের দর্শনে এমন কোনও কথ। নাই যে, শি পদার্থ নাই। তবে উহা 

কোন্ পদার্থ? কারণত্বকেই আমর! শক্তি বলি। 

গ্রমংশক্করাচার্ধ্য বরহ্মহূত্রভাষে; লিখিয়াছেন,--"কারণস্তাত্মভৃত! শক্তিঃ শক্তেশ্টাত্বভূতং কাধ্যম্ অর্থাৎ 

কারণের যাহা আত্মভূত, তাহা শক্তি এবং শক্তির যাহ! আত্মভৃত, তাহাই কার্ধ্য। 

ফলতঃ সামর্থযবাচী শক্ ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যরে শক্তি পদটি উৎপন্ন হওয়ায়, আমর! ইহাকে কার্ধ্য- 

নিপ্পাদক কারণের আত্মভূত বলিয়। অবস্থাই গ্রহণ করিতে পারি। শক্তি সম্প্ধে পাশ্চাত/ দীর্শনিকগণের 
জালোচনাও এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক নছে। “প্রাকৃতিক নির্বাচন” ( ব518121 96150009 ) নামক গ্রস্থপ্রণেতা 
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অর্থাৎ লোকে যাহাকে জড় পদার্থ বলে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা শক্তি,-শক্তি ব্যতীত আর কিছুই 

ময়! লোকের! সাধারণতঃ যাহ। জড় বলিয়। মনে করে, তাহার অন্তিত্বের প্রমাণাভাব ; অন্ততঃ দ্বার্শনিক- 

ভাষে বুবিতে গেলে, উহার ম্বরূপ .একবারেই অস্ুপলভ্য । যদি আমাদের অন্গুসন্ধান-বৃত্তি এই দিদ্ধান্তেই 
পরিতুষ্ট হয় যে, এই বিশ্বপ্রপঞ্চে বাহ! কিছু জাছে, তাহার সকলই শক্তি বা শন্কি-সমস্তি, তাহা! হুইলে 

আমাদের জানিতে প্রবৃত্তি হয়, শক্তি কাহাকে বলে? মগ দ্বিগ্রকার শক্তির পরিচয় পাই। এই 

ই প্রকার শক্তি পরম্পর মূলতঃ ব! আগাত-প্রতীতিতঃ পৃথক্। প্রথম প্রকাগ শক্তি-এ্রাকৃতিক 



ভগবৎসন্দর্ডের ২১৯ 

এই শক্তি সর্বপ্রকার উপাদান-কারণে ও নিষিত্ত-কারণে শ্বরপড়ৃত হইয়া বর্তমান থাকে & . 
কেন না, কার্ধ্য-বিশেষের উৎপত্তি ব্যাপারে বস্তবিশেষ স্বীকার কর! অনর্থক । 

শক্তি, যেমন মাধ্যাকধণ, যোগীকর্ষণ, বিপ্রকর্ষণ, তাপ ও ভড়িং ইত্যাদি। ঘিতীয় প্রকার শক্তি. 

আমাদের ইচ্ছা শক্তি। ওয়ালেল অবশেষে তগবদিচ্ছাকেই সর্ধ্বশক্তিয় মূল বলি! লিদ্ধাত্ত করিয়াছেন, 
(10115 00155:55 20005811919 056 11] ০৫ 5017151716 1009111857006 )' 

ইহাতে আমর শক্তির সংঙ্ঞ! পাইতেছি না । পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ 7০:০৪, 7০%5: এবং 

7:17616% ইত্যাদি শব্দ শভি পদের পর্য্যাররূপে বাবহার করিয়াছেন। আমর! নিয়ে পাশ্চাতা বিজা।নের ভাবার 

শক্তি ( ০:০০) সম্বন্ধে কয়েকটি সং্ঞা দিতেছি,-_ 
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* শক্তি, উপাদান-কার়ণের ও নিমিত্ত-কারণের ম্বরূপতৃত| শক্তি কাহাকে বল! হয়, তাহ! বল! 

হইয়াছে। এক্ষণে দীর্শনিকগণ কারণের যে সংজ্ঞ। করিঘাছেন «বং নিষিতকারণ ও উপাদানকারণই বা 

কাহাকে বলেন, তৎসন্বদ্ধে কিছু বলা গ্রয়োজন। 

১। স্ভায়বার্তিককার বলেন, "কারণং হি তন্তবতি বন্মিন সতি যন্তবতি ষশ্মি্চ অসঙি ধর ভবতি।" 

অর্থাৎ যাহা! থাকিলে যাহ! হয় এবং যাহ। ন! থাকিলে বাহ! হয় ন!, তাহাই কারণ। 

২। তর্কভাবাকার বলেন, “ষন্ত কা্যাৎ পূর্বভীবেো৷ নিরতোহনগ্ঞথ। সিদ্বশ্চ তৎ কারণম্”" অর্থাৎ যাহ! 

কার্ষ্র পূর্ববর্তী, নিয়ত ও অনগ্তথা সিদ্ধ অর্থাৎ যাহা ন1 থাকিলে অন্ত কোনও প্রকার কার্য সিদ্ধ হয় ন]। 

৩। মেরুশান্ত্রী দীয় বাকাবৃত্তি গ্রন্থে ইহাঁরই বাখ্য। করিয়! বলিয়।ছেন,-_““নির়তান্তধা-সিদ্ধতিন্নতবে সতি 

কাধ্যব্যবছিত-পুর্ববক্ষণা বচ্ছিন্ন কা ধ্যাধিক রণদেশনিরপতাধেয়তাবদভা বপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদক ধর্বৎ ৷" 

ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য 1,0810 বলিতেছেন,--021252001) 12071168 (1) &, 
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11200601816 21700505070. স্তারমতে সমধায়ী) অপমবায়ী ও নিমিত্তভেদে কারণ জিবিধ। যেমন 

ঘটাদির' প্রতি কপালাঠি সমবাক্ি-কারণ; কপালম্বয়-সংযেগ অসমবামি কারণ এবং দগ্ডাদি-_নিমিত্ত-কারণ। 

নিমিত-কারণ সাধারণ ও অসাধারণ-তেদে অষ্টবিধ ; বথা,_ ঈশ্বর, তজজ্ঞানেচ্ছ! কৃতিসমূহ, দিক্, কাল, অদৃ, ধর্ম 

ও অধর্দ এবং প্রাগ্থততাব। প্রতিবন্ধকাভাব কিন্তু কার্য্যমত্রেরই প্রতি সাধারণ নিমিত্ত-কারণ। অসাধারণ 
কারণগুলি ফার্য্য-তেঘে নান! প্রকার । 

মায়াবাদীয়া অভাবের কারণত্ব স্বীকার করেন না। মুখ্য ও অনুখ্যভাবে প্রাতাকরগণ ছুই প্রকার কারণ সকার 



২২৩ অন্ুব্যাখ্য। 

বিবর্ডে+ ও রজতাঁদি স্কৃপ্তিতে তৎস্ফুর্তির অধিষ্ঠান তৎসাদৃশ্তবিশিষ্ট শুক্তি প্রভৃতি অবশ্তই 
ত্বীকার করিতে হয় ; কিন্তু বিসদৃশ স্থলে অদ্য়বাদী উক্ত জ্ঞানের অধিষ্ঠান হয় বলিয়া স্বীকার 

ক শিবর্তবাদ বেদাস্তদর্শনের মায়াবাদ-সম্মত সিদ্ধান্ত-বিশেষ। এই মতে কারণই কার্ধারূপে ভাদমান 

হয়। কারণই সভা, কার্য মিখ্য। ৷ অনম্যক্ দৃষ্টিনিবন্ধন শুি দেখিয়। মনে হয়--"হহা! রজত” । শুক্তি ত বাস্তবিক 
রজত নর, উহাতে রজত:প্রতীতি বিবর্তিত ( 57931709556 ) হওয়ার তাহাতে আপাততঃ রঙ্গত-জ্ঞান জন্মে । 

কিন্তু গুক্তিকে শুক্তি বলিয়া জাদিলে তখন ন্বতই উহার রজত-জ্ঞান নিবর্তিত হইয়! যায়। সেইরপ ব্রক্ষজান 
উপজাত হইলেই জগদাদি ভেদ প্রপঞ্চ-জ্ঞানও বিনিবর্তিত হয়। এই বাঁদটি সৎকাধ্যবাথের অন্তর্গত। সৎকার্যবাদ 

ছুই ভাগে বিভক্ত ;_-পরিণাম-বাদ ও বিবর্তবাদ। 

সাংখাদর্শনে ও রামানুনীয় বেদাত্তে পরিণামবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। এই পরিণামবাদ, বিকারবাদ নামেও 

অভিহিত হয়। পরিণামবাদের দিদ্ধান্ত এই যে, কোন পদার্থ যখন স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়! নানা রূপে প্রতি- 

ভাঁসিত হয়, তখন এই ব্যাপার পরিণাম নামে অভিহিত হয়। সাংখ্যকারিকায় এই পরিপামের একটি সুত্র দৃষ্ট হয়; 

বা, 'পরিণামতঃ সলিলবৎ” (সাং কাং, ১৬ )। বাচন্পতি মিএ মহাশয় সাংখ্যতত্্বকৌ মুদদীতে ইহার ব্যাখ্যা করিয়া 

লিখিয়।ছেন, -বারিদ-বিমুক্ত উদক একরসবিশিষ্ট হইলেও, ভূমিবিকার প্রাপ্ত হইয়া নারিকেল, তাল, বি্ব, চির- 

বিদ্ব, তিন্দুক, কামন, কপিখ, পনদ প্রস্ৃতি ফলএসরূপে পরিণত হওয়ায় মধুর, অল্প, কটু, কথায় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন 

রসের হেতু হইয়। উঠে; ইহার উদাহরণ সব্দাই দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন সৃত্তিকাঁর পরিণাম ঘট, কাঠ অগ্নিদ্ধ 

হইলে তাহার পরিণাম ভম্ম, হুগ্ধের পরিণাম দধি। যে ব্যাপারে অবস্থিত দ্রবোর পূর্ববধর্দ নিবৃত্ত হইয় 

ধর্মাত্তরের . উৎপত্তি হয়, তাহ।ই প্িণাম। কিছু বিবর্ত এরূপ নহে। বিবর্ধে বস্তুর ম্বরূণের অন্তথ| হুয় না, 
অথচ উহ! বিভিন্ন ও বিচিত্ররূপে প্রতিভাগিত হয়। এই নিমিত্ত বিবর্ত দার্শনিক ভাষ।য়-_-“অত। ত্বিকো হন্তখাভা বং” 

এইরূপ ব্যাখা।ত হুইয়াছে। পুর্বরূপ পরিত্যাগ ন। করিয়াও বদি €কান পদার্থ রূপাস্তরপ্রচারক প্রতীতির 

বিষয়ীভৃত হয়, তথে প্রতীতির সেই ব্যাণারকে বিবর্তজ্ঞান বল! যায়। বিধর্তভ্ঞনের বিষরীভূত প্রতিভাদমান 

বিষয়গুলি সত্য নহে; অলীক-_পরব্রদ্ধে জগৎ এইরূপ প্রতিভাসম।ন হয় । ইহ। মায়াধাদের সিদ্ধান্ত। 

গু্তিতে রজতপ্রতীতি এবং রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি সকল বিষয়েই উদাহরণ। 

করেন। আবার অন্ত প্রকীরে লৌকিক ও বৈদিক ভাবে দ্বিবিধ কারণত্ব নির্দিষ্ট হইয়াঁছে। যাঁছ। অন্বয়মীত্রাবগম্য, 
তাহাই বৈদিক এবং যাহ! অন্বপ্ন ও ব)তিরেক, এই উত্তয়গমা, তাহাই লৌকিক। স্তায়-ম্ে পুনশ্চ দ্বিবিধ কাঁরণ- 

ত্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়। রায় ; যখ।,-ফলোপহিতত্ব এবং ম্বরূপযোগত্ব। প্রথমটি-_যেমন অন্ুমিতির প্রতি 

পূরধববন্তি পরামর্শের কারণত্ব। ইহ। উপধায়কত্ব নামেও ব্যবহৃত হুয়। থ্িতীর়টির ব্যাথ্যাম এই যে, “অরপ্য্থ-দওা দি- 
মাধারণং জনকত্ব।বচ্ছেদকলক্ষণং দওত্বাদিঘ্বরূপকং ঘটকারণত্মূ।” ইয়োরোগীয় আদি নৈয়ারিক চতুরির্ধধ বে 

ফারগের বিভাগ বরিয়াছেন; তদ্যখা,__ র 
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ভগবগসন্দর্ডের ২২১ 

করেন না। এ স্থলের আলোচ্য বিষয়ও ইহাই বুনিতে হইবে যে, ব্রহ্মই জগতের অধিষ্ঠান, অন্ত 

কিছু নহে। ম্থৃতরাং বুঝিতে হইবে যে, বর্ষে অবশ্ঠই ম্বরূপ-শক্তিমত্ব রহিয়াছে । 
আরও বক্তব্য এই যে, জগতরূপ বিবর্ত ব্যাপারে ব্রন্মের কোন কিছু করিবার আছে কিনা? 

যদি বক্ষে ইহাতে সেরূপ কিছু না থাকে, ত্তবে বলিতে হয় ষে, অজ্ঞান দ্বারাই জগৎ বিবর্তিত 
হউক। অজ্ঞানাতিরিক্ত ব্রহ্ম স্বীকারের আর প্রয়োজন কি? আর যদি বলযে, এ সম্বন্ধে 
বন্ধের কিছু কাধ্যকারিত্ব আছে, তাহা হইলে তোমার যেই শুদ্ধ জ্ঞানাশ্রয় রদ্ধের শক্তি শ্বতঃই 
উপহিত হয়। 

অদ্বৈত শারীরক-ভাষ্যকার শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যযও তদীয় ব্রহ্গনুত্র-ভাষ্যে লিথিয়াছেন,-- 

*শক্তি-_ কারণের কার্য নিয়মনের জন্ত গাকল্পিত। শক্তি কার্যা-কারণ হইছে ভিন্ন হইলে 

অথবা কার্যের স্তায় সত্তারহিত! হইলে, উহ! দ্বার] কার্ধ্য সম্পন্ন হইতে পারে না। কেন না, 

নিমিত-কাী (66900176 08056 ), ভাষ্য হইতে উহার শ্রোত প্রমাণ উদ্ধত করা যাইতেছে,-_'যতে।, “যেন, 

বং উতি প্রসিদ্ধবৎ জন্মাদিকারণনির্দেশেন যথা প্রসিদ্ধি-জন্মদিকারণমনুগ্যতে। প্রসিদ্ধিশ্চ-''সদেব সৌমোগ- 

মগ্র আসীৎ। একমেবাদ্ধিতীয়ম্* ; (উপাদানকারণপ্রতিপার্দিক। শ্রতিঃ) তদৈক্ষত-__বহু শাম্ প্রজাবের, “তত্েজোই- 

স্থজত” ( ছান্দে। ৬।২।১-২ ) ; (নিমিত্তকীরণপ্রতিপাদিক! শ্রুতিঃ) ইত্যেকত্তৈব সচ্ছব্দস্ত নিমিত্তোঁপাদানকারণ- 

ত্বেন।”৮ অর্থাৎ “ছে সৌমা, এই জগংস্থষ্টির পুরে এক অদ্ধি ঠীয় সংস্বরূপ ছিল” “তিনি আলোচনা করিলেন, 

আমি বছু হইব, জন্মিব,” “তিনি তেজ স্থষ্টি করিলেন”, সুতরাং ইহাতে একই ব্রন্ষের উপাদান-কারপত। ও নিিত্ব- 

কারণত। প্রতিপার্দিত হুইয়ান্ছে । নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণের ধ্যাখ্যা ও উদাহরণ ই দ্বারা কতকট। 

প্রকাশিত হইল। ভিন্নাকারেও উদাহরণ দেওয়! যাইতে পাঁবে, যেমন ঘটের উপারদ।ন-কারণ মৃত্তিকা ও নিমিত্ব- 

বারণ কুস্তকার ও দণ্ড প্রভৃতি । 

এখন মূলের কথ। এই ষে, সর্বপ্রকার নিমিত্ত ও উপাদন-কারণেই শক্তি বর্তমান থাকে । প্রীপাদ প্রজীবগোন্বামী 

মহোদয় অমস্তাগঘতের “জনাদন্ত" পছের ব্যাখ্যায় এ মন্তদ্ধে বাছা! নিথিয়াছেন, এ ছলে তাহাও উল্লেধযোগ্য ; তদ্. 

যথা,_“কিঞ্ বিশ্বকধ্য্বথানুপপত্ত। যথা পরমকারণরূপং তদভ্যুপগমাতে তথ তৎশক্তিরপি স্বাভাবিক এব অভ্যুপ- 

গ্রমাতে । কাধ্যাবশেষোৎপত্তৌ কিঞিৎ করণত্েনেব কারণতয়। বস্তুবিপেখাঙ্গীকারাৎ । কিঞিৎ করণত্বসেব 

স্বভাবিকী শক্তিরিতি । তদেবাজ্ঞন।তিরিজ্ুম্থভাবষিকজ্ঞানেন শগতবিশেষত্বে প্রাপ্তে “ঘাভাবিকজ্ঞানবলক্রিয়। চঃ 

ইতি প্রত্তিপাদিতম্। তদেষ স্বরূপশক্তিরিতি ; সৈব সর্ববং ভগবত্তবং সাঁধয়েৎ” ইতি। 

ইহাই হইতেছে, শুপ'দ জীবকৃত ন্বরপশক্তির ব্যাখ্যা। হুবিখ্যাত প্রাচীন বৈশেধিক গ্রস্থকায় শিবা্গিত্য 

তদীয় সপ্তপদার্থী গদ্থে লিখিয়াছেন, -*শকতিদ্র ব্যাদিন্বরূপমেব" জর্থাৎ শক্তি পদার্থের অতিরিজ,নছে, উহা! ভ্রব্যাদি- 

স্বরূপ। কেছ কেহ বলেন যে, শক্তি হর! যখন কার্ধ্যোৎপন্ন হয়, তখন শক্তিকে সপ্ত পদার্থের অতিরিক্ত বলিব 

মা কেন? অগ্নি দাহ করে, কিন্তু মণি আরির প্রস্তিবন্ধকহা্ তাহার দাহকত। অনুভূত হয় না, সুতরাং ইহা! 

অবস্তই মনে হইতে পারে যে, অগ্নির যে দাহিক1 শক্তি ছিল, মণি দ্বার! তাহ! তিরোহিত হইয়াছে এবং উচ্থীর 

তিরোধানে আবার সেই দাছিক| শক্তির উদয় হয়; নুতরাং শক্তি এক স্বতন্ত্র পদার্থ। ইহার উত্তরে নৈয়াযিকগণ 

বলেন, শক্তি অন্ত পদার্থ নহে, উহ! পদার্থেরই শ্বরূপ। পদার্থের স্বাভাবিক শক্তির ধর্মই এই ধে, প্রতিবন্ধক 

অপসারিত হইলেই উদার কার্য প্রকাশ পায়। | 



২২৪ অনুব্যাখ্য। 

বস্তর শক্তি, মন্ত্রাদির ভাঁয় কার্য্য ঘটনের পূর্বে ও পরে সর্বদাই বিস্তমান থাকে, উহ! কার্য্য- 
কাল প্রাপ্তিমােই গ্রকাশ পায়, ইহাই বিশেষ। ব্রর্বশৃক্তি সন্বন্ধেও এই কথা । 

বন্মসথত্রভাষো শ্রীমংশঙ্করাচার্যয নিজেও লিখিয়াছেন,-জগতের সর্বত্র যে চেতনার 

বৃত্তি লক্ষিত হয় নাঃ চেতনার বিষয়াভাবই তাহার কারণ--উহ! চৈতন্তাভাব-জনিত নহে । 

অপিচ ব্যাপারবিশেষের উতৎপত্তিতে, বিনাশে ও অভ্যাপগমে শক্ির কার্যাত্বই দৃষ্ট হয়) 

উদ কারণত্ব নছে। শক্তিকে কার্য বলিনে উহার শ্বরপত্বের হালি করা হয়। 
আরও দেখ, ভ্ঞানবানেই অজ্ঞান থাকা সম্ভবপর হয়; কেবল জ্ঞানে, কখনও অজ্ঞান 

থাকিতে পারে না । সেই অজ্ঞান দ্বারাই তাহা হইবে, পৃথক লক্ষণবিশি্ট জ্ঞান অবশ্তই 

উপলব্ধির বিষয় ছয়। ইহাতেও ব্রচ্ধে শি র অস্তিত্ব শ্বীকার্য্য হইয়া ঈাড়ার। 

আরও দেখুন, যদি বল যায়, “নেহ নানান্তি কিঞ্চন* এই বাক্যের অর্থ-ব্রক্ধ ব্যতিরিক্ত 

আর কিছুই নাই, এন্প স্থলে ব্রহ্ষব্যতিরিন্ত নিথিল নিষেধবিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞানী কে? 

যদ্দি বল, অধ্যাসই এই নিষেধবিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞানী । তাহাও বলিতে পার না, যেহেতু 
অধ্যাসও নিষেধের বিষয় । জ্ঞানক্রিয়! অধ্যাসের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যেহেতু 

অধ্যাস জ্ঞান ব্রিকর্ম্দের নিবর্তক ; অতএব অধ্যাস এই নিখিল নিষেধ বিষয়ের ভ্ান- 

কর্ত! নছে। 

যদি বল, ব্রক্ষম্বরূপই এই জ্ঞানের জ্ঞানী, তাহ! হইলে ভিজ্ঞান্ত এই যে, “ত্রদ্ধ- 
ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই" এই যে নিবর্তক জ্ঞান উপল হইতেছে, ইহাতে বর্গের 
জ্ঞাতৃত্ব কি ম্বরূপসিদ্ধ, অথবা! অধ্যস্ত ? বর্দি বল অধ্য্ত, তাহ! হইলে এই অধ্যাস 

ও উহার মূল, পর অবিদ্যানিবর্তক জ্ঞানকে অপেক্ষা করিয়া বিদ্যমান থাকে। 

নিবন্তিত জ্ঞানের আবার অপর নিবর্তক জ্ঞানের অভ্যুপগম হওয়ায় অধ্যাসের তিন রূপ 
দাড়ায়। এইরূপে অধ]াসকেই জ্ঞানী করিতে হহলে, জ্ঞাতৃত্বপক্ষে অধ্যাসের অনবস্থা- 

দোষ ঘটে। 

যদি বল, ত্র্ত্বরূপের এই জ্ঞাতৃত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ধন্ব্ূপই এই নিখিল নিষেধ ভগবানের জ্ঞাত, 
তাহ! হইলে আমাদের পক্ষই পরিগৃহীত হইল। 

ধদ্দি বল, সকল প্রকার শ্ফুপ্তিতে নিত্য জ্ঞানই কারণ, এই নিত্য জ্ঞান কাহারও প্রমেয়ঃ 

নহে, এই নিমিত্ত গ্রমাণসমূহের বিষয়ীতৃত ন! হইলেও প্রপঞ্চ বস্তর অন্পর্শন হেতু মুলে উহা 
যে কিছুই নয়,'তাহাও মনে করা যাইতে পারে না। এই দিমিত্ত বিবেক অবস্থায় উহার 

দ*. এ স্থলে গ্রমেয় পদটি ন্তায়দর্শন বা বেদান্তদর্শনের পারিভাধিক পদ্বরূপে ঘাবহাত হয় নাই॥। গোতষ- 

হুত্রের বৃত্তিকার গ্ঁধুক্ত বিশ্বন(থ তটা চার্ধ্য লিখিয়াছেন,_-“'প্রমেযং ন তু প্রমাবিষঃত্বেন সংযোগাদীনামপি প্রমেরঃ 

শবে। হি বাঁদাদিশবধৎ পরিভাব-বশেষেণ ছাদশহ প্রবর্ততে । তত্র চ প্রকৃষ্ং মেয়ং প্রমেমাতি যোগার্থপ্র কধশ্চ।” 

গোতমনুত্রানথদারে আত্মা, শরীর, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, প্রেত্যভাব প্রভৃতি গ্বাদপটি প্রমের ধদার্থ। মাঞাবাদি- 

মতে বিশুদ্ধ চৈতন্তই প্রনেয় | এ স্থলে 'অবধারণ বিষয়? অর্থে ই প্রমের পদ প্রযুক্ত হুইয়াছে। 



ভগবৎসন্দর্ডের ২২৫ 

অস্তিত্ববিষয়ে যে গ্রতায়ন হয়ঃ সে প্রত্যয়ন ব্যাপারটি পারিশেষা প্রমাণে উত্ত নিতা জ্ঞান- 
রূপেই নিরূপিত হইয়! থাকে । ইহাতেও বক্ষের তাৃশী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিলে 
করাও যাইতে পারে। কৈবলাঞ্বগ্থাতে সেহ শক্তি আবরণহীন! হইবে, তখন সেই শক্তি 

বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপেই তো! গ্রতিভাত হইবে, যুক্তিত্বার! ইহাই বুঝা যাইতেছে । অতএব তির 
লক্ষণবিশিষ্ট বস্তত্বরূপে উহা যে অপর বস্তর মত স্বীয় আত্মায় ক্রিাবিরোধ ভন্মার, সে 
আশঙ্কাও কর! যাইতে পারে না। কেন না, প্রকাশ-বস্ত আত্মপ্রকাশের ভাগই প্রশ্থিভাত্ 

হইয়! থাকে । ( উক্ত পূর্ববপক্ষের উত্তরে বশ্ত'ব্য এই যে) কৈবল্যেও দোষ ঘটে। সেই 

দোষ প্রদর্শন কর! যাইতেছে । টৈবল্যে যে আনন্দ-সন্তার কথ! বল! হয়, উহা, কেবল 

অনন্ত আনন্দ ক্ফৃত্তি। তাহা হুইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, 
কৈবল্যাবস্থাভে আপনাতে আপনার ক্ফুর্ভি ঘটে না। মুতরাং 

বিহয়েন্্িয় যেমন অপর উদ্বোধকের অভাবে জ্ঞানের নিমিত্ত হয় না, জড় বলিয়াই প্রতিভাত 

হয়, টকবল্যাবস্থাতেও তাদৃশ জড়ত্বই পর্যবসিত হয়। এই প্রকার অপরের অভাব হেতু 
আপনাতে বা অপরে কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা ন1 থাকায় শুন্তত্বও প্রতিভাত হইতে পারে। 
অতএব এরূপ পুরুষার্থ সাধনে কাহারও প্রবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এই নিিত্ত তোমরাও 

( পূর্ববপক্ষ-বাদীকাও ) স্বরূপাবস্থানকেই পুরুযার্থের লক্ষণ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছ। অতএব 
শর্তির অর্থ ঠিক রাখিতে হইলে স্বরূপশক্তি স্বীকার করিতেই হইবে। 

বদি বল, স্বগ্রকাশত্ব হইতেই উহ এঠিভাত হইবে, শক্তি স্বীকারে কি প্রয়োজন? 
বাক্জালে এনপ পূর্বপক্ষেও তুমি নিগৃহীত হইবে। ন্বগ্রকাশত্ব হইতেই উহা প্রতিভাত 
হইবে, এ কথ! বলিলে, গলে জড়িত বস্তর স্তায় উহার সঙ্গেও আমাদের সেই স্বরূপশক্কিই 
আসিয়া! উপস্থিত হয়। ন্বপ্রকাশত্ব ছাড়া স্বগ্রকাশ নামক কোনও বস্ত,নাই। 

যদি বল, স্বগ্রকাশত্ব অপরের অনপেক্ষাসিদ্ধি, উহ ভিন্ন বস্ত নহে, (তাহার উত্তরে আমরা 

বলি) এই সিদ্ধি গ্রভৃতিও স্বর্নপশক্তি, তত্তিষ্ন অপর কিছু নছে। 
অপরস্ধ নির্ব্শেষ-প্রকাশমাআ-ত্রক্ষবাদে নির্বিশেষ ব্রদ্দের প্রকাশ একবারেই উপগঞ্ন 

হয়ন!। ন্বকীয় বা পরকীয় ব্যবহারষোগ্যতা৷ প্রতিপন্ন করার জন্ত বস্তবিশেষই 'প্রকাশ' নামে 

অভিহিত। নির্ব্িশেষ বস্তর শ্বকীয়ত্ব ও পরকীয়ত্ব, এই উভবব রূপেরই অভাব। প্রকাশের 
অযোগাযতাহেতু উহ ঘটাদদিবৎ অচিৎ। 

যদি বল যে, এই উভয় রূপের অভাব হইলেও উহাতে গ্রকাশের ক্ষমত। আছে। তুষি 

কৈবল্যে দোধ 

রঃ মায়াবাদি-সতে “কৈবলা, পদের অর্থ--বধিতীয় ক্রদ্ষভাবপ্রাপ্ডি--ম্বরপপ্রতিঠা। এই কৈবলা 

পুরযার্থশূতত গুণনমূহের প্রতিগ্রসব মাত্র । কৈবল্যাবস্থর ব্রহ্মশক্তি নিরাবরণ1 হন অর্থাৎ নির্বিধশেষ ব্রক্ধ হ্বরপা 

টুভূুতির কোনও আবরণরাপে শক্তির উপল্ধি হয় না। এ স্থলে মারাবাদিগণের ূরবপন্ষ-মন্মত সিদ্ধান্তই 
জালোচিত হইয়াছে । 

১৬ 



২২৬ অঙ্গব্যাথা। 

ভাহাও হমিতে গার না। দেই ক্ষমভার অর্থ উহার দামধয। সামর্থা-গুগযোগ শ্বীকার 
করিলে নির্বিশেষবাদ ততক্ষপাৎই পরিত্যক হুয়। ৰ 
॥ এই প্রকারে নির্বিশেষবাদে মায়াবাদীদের অঙীকৃত নিতাত্ব'দিও নিষিষ্জ হইয়। পড়ে।॥ 

নির্বিণেষবস্তবাদীরা এ কথ! বণিতে পারেন ন1 যে, নির্বিশেষ বস্ত সম্বন্ধে “এই প্রমাণ আছে। 

কেন না, এমাণমাত্রই সবিশেষ বস্তবিষয়ক। যদি বল, নির্বিশেষ বিষয়ে গ্রমাণ স্বীকার করিয়া 

লইব। তোমাদের মতে তাহ! পিদ্ধ হইতে পারে না। যেহেতু প্রমেয় পদার্থমানই 
তোমাদের মতে নশ্বর। ব্রদ্ধ যদি প্রমের হয়েন, তাহ! হইলে তাহাতেও তোমাদের মতে 
নশ্বরত্ব' দোষ ঘটে। 

যদি বল, আমরা নির্বিশেষ ওদ্ধকে অপর গ্রমাণ-প্রমেয় না বলিয়। স্বাহুভবসিদ্ধ বলিব। 

এই যে তোমাদের স্বীয় সম্প্রদায়গত নিদ্ধাস্ত, তাহা ও আত্ম প্রভীতিঞনিত সবিশেষ বস্তর অগ্ভব 

্বাক়াই নিরাককৃত হইতেছে। 
আরও কথ! এই যে, বিবাদাম্পদীভৃত ব্রদ্ধ সবিশেষ, যেহেতু ইছা। বস্ত--যেধন ঘটাদি। 

অপর পক্ষে অবিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া তোমরা যাহ। বল, তাহা অসৎ; কেন না, উহ! কোন প্রমাণ. 

সিদ্ধ নহে, যেমন শশবিষাপ। 

অপিচ শান্্রও সবিশেষ বস্ত বুঝাইতেই সমর্থ। যেহেতু পদবাক্যরূপেই শাস্ত্রের প্রবৃত্তি 
( অর্থাৎ প্বাক্য-সংযোগেই শাস্ত্র গঠিত )। প্রকৃতি-প্রতায়যোগে পদ গঠিত হয়। প্রকৃতি 

ও প্রতায়ের. অর্থভেদে পদের বিশিষ্টার্থ গ্রতিপাদন অবর্জনীয়। অর্থভেদ নিবন্ধনই পদতেদ 

হইয়। থাকে। পদসমষ্টি থারা গ্রথিত বাক্যের মধ্যে অনেক পনার্থবিশেষ অভিছিত হওয়ায় 
উহ্থাতে নির্বিশেষ বস্ত প্রতিপাদনের সানর্থয নাই। সুতরাং নির্বিশেষ বস্তবিষয়ে শব প্রমাণ 

অসিদ্ধ। ৃ 
অতএব সবিশেষত্বই সিদ্ধ হুইল। পরস্ত এই 'বিশেষই শক্তি। শক্তিলেশ ব্যতিরেকে 

কোন বস্ততত্বই অবগত হুওয়! যায় না, ইহ! সর্ব(স্ভবপিদ্ধ। শ্রুতিতে কেবল-অ্রঙ্গের শ্বানুতব 

মত্বন্ধে এইরূপ উক্তি দুষ্ট হয়,_ 

প্লৃষির পুর্বে এই প্রত্যক্ষ বিশ্ব গ্রপঞ্চ বঙ্ধময় ছিল। তিনি আপনাকে “আমি ব্রঙ্গ* বণিয়া 

_ জানিয়াছিলেন।*--( বৃঃ আঃ, ১91১০ ) 
৬ 

ক প্রীভাধ্ে লিখিত হইয়ছে,_“ম্বাভ্পগতাশ্চ নিত্যত্াদরে। হানেকবিশেষাঃ সম্তেঃব তে চ ন বস্তমাত্রমিতি 

লক্যোপপাদনাঃ 1” সর্ববসংবাদিনীর উদ্ধ তাংশ ইহাএই প্রতিধ্বনি । ক্রতপ্রকাশিক! বলেন।--এ স্থলে বে 

শনিত্যত্বাদরং” পদ আছে, উত্ত পদের অস্তনিবিষ্ট আদি শবের অর্থ--নয়ংপ্রকশত্ব, একত্ব ও আনন্দত্ব ইত্যাদি। 

বৌদ্ধগণের ক্ষণিকত্ব-বাঁদ খগুনের জগ্ত নিত্যত্ব, বৈশেধিকগণের জড়ত্বযাদ খণ্ডনের জন্ক স্বপ্রকাশত্ব প্রভৃতি বিশেষণ 
সায়্াবাধিগণেরও স্বীকৃত। মায়াবাদীদের আচাধ্য মবয়ং উম শঙ্কর হ্বীয় তাঁব্যে জরঙ্গের এই সকল বিশেষণ 

স্বীকার করিঘাছেন এবং এই সকল বিশেবণ-যোগে প্রতিকূল-ঘাদীদের তর্ক শিরান করিয়াছেন) নির্বিশেষবায 

দায় ফিতে হইলে উহাদের খবীকৃত নিত্যন্বাদিও নিথিদ্ধ হই! গড়ে।. 
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*তিনি অবিনাসী, এই নিহিত ডর পুরুষের দর্শনশক্তি বিপরিলোপ হয় না। তাহার 
এমন কেহ দ্বিতীয় নাই, বিনি তাহ! হইতে অন্ত কিছু বিভক্ত দেখেন ।* (বৃঃ আঃ, 81৩/২৩)। 

শ্রীমধ্বাচার্ধ্যানুহ্থতা ব্যাথ্যা,--১। উত্য়ব্যপদেশাত্ব'হকুগুলবৎ (ব্রহ্হত্র--৩।২২৮ ), 

২। সত্যং জ্ঞানং অনস্তং ব্রদ্দ, ৩। এষ এবাত্ম। পরমানন্দঃ, ৪। আনন্দং ব্রক্ধণে। বিছ্বান্ 
ইতাদি স্থলে ব্রদ্ধের জানাদিত্ব ও জ্ঞানমত্বর এই উভয়ই ব্যপদ্ হইয়াছে। সুত্রে যে 

তুশষ রহিয়াছে, উহা'র অর্থ-.'শ্ুতিই এ স্থলে প্রমাণ । অতএব আপনাতে ভেদ ও অতেদ 
লক্গণবিশিষ্ট উঠয় ব্যপদেশহেতু সর্প-কুণগুলত্বদৃষ্টাস্তাম্পদ হইয়া থাকে । যেমন “অহি' বলিলে 
কোনও ভেদ লক্ষিত হয় না। আবার উহার ফণা, কুণডল প্রভৃতি গ্রহণ করিলে তে, 

প্রতীতি ঘটে। ব্রহ্ধ সন্বন্ধেও সেইরূপ । 

প্রকাশ ও প্রকাশাশ্রয় উভয়েই যেখন বস্ততঃ তেজ পদার্থ, সুতরাং এই উভয়ে তেদ ও 

অভেদ উভয়ই পরিলক্ষিত হয়, ব্রদ্ধ ও ব্রঙ্গশ্তি' সম্বন্ধেও সেই কথা । এই উভয়ের ভেদাতেদ 
সমবন্ধেও তদনুরূপ প্রতিপান্ত । যেমন গ্রকাশ- _নূর্ধ্যকিরণ, উহর আশ্রয় -নুধ্য। উভয়েই 
তেজরূপে কোন পার্থক্য না থাকান্প উভয়ই অত্যন্ত ভিন্ন নহে, অথ" তেদ-ব্পবেশবিশিষ্ট। 

র্ধ ও ব্রহ্মশক্তি সম্বন্ধেও এইরূপই ধর্তব্য। 
পপুর্বববৎ বা” ত্রেদ্ধ হু, ৩1২২৯) (এই ব্রদ্গনুত্র দ্বারাও প্রাগুক্ত সি্ধাত্ত সমর্থিত হইয়াছে ।) 

(এ স্থলে 'স্বাস্মন! চোত্তরয়োঃঃ ২৩1২০, এই বঙ্গস্থব্রও প্রযুক্ত হইয়াছে ।) এখানে উত্তর শবের 

স্তায় অনস্তরও ধর্তব্য। পূর্বোক্ত প্রকাশাশ্রয় পদের পুর্বে যেমন প্রকাশ, এ স্থলেও সেইরূপ । 

ইন! হইতে এই গ্রতিপাদন হইতেছে যে,হুর্য্ের এক প্রকাশ-রূণ হইলেও তাহার যেমন স্বপর 
গ্রকাশক শক্তিত্ব উপলব্ধ হয়, সেইরূপ জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ ব্রদ্ষেরও ম্বপর জ্ঞানানন্দহেতুরপ 

শক্তিত্ব নিত্যই বর্তমান । 
তিনি যখন নিজকে নিজে জানেন, তখন তাহার শ্বাথস্ফুতি, কিন্ত রিনি পরার্থষাত্র 

নছে, এ স্থলে কেবল ইহাই বিবেচ্য। 

উভয় ব্যপদেশ হইতে এইরূপ সাধন করিয়া অন্ঠান্ত শ্রুতি হইভেও উক্ত সিদ্ধান্ত সাধন করা 

যাইতেছে, -ত্রদ্মের সর্ববজ্জত্বাদি যে পৃথক্ বন্ত, ইহা বল। যায় না। ব্রক্গহ্ত্রকার "প্রতিযেধাচ্চ* 
(৩২।৩০) এই হুত্রত্বার! স প্রমাণ করিয়াছেন, ব্রন্ধাতিরিক্ত পৃথক্ পদার্থ নাই। বৃহদারপাক উপ- 

নিহদে স্পষ্টতঃ লিখিত আছে, ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্ত পদার্থ নাই। শ্বেতাখব হরোপনিষংও বলেন।--- 

তাহার কার্য ব1! করণ নাই, তাহার সমান বা অপিকও কিছু দেখ! যায় না, এই পরত্রধের 

্থাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়। বিবিধ শক্তির উল্লেখ শ্ুতিতে দৃষ্ট হয়। 
€ অন্থবাদিত মন্ত্রের শেষ চরণে লিখিত আছে,-_'শ্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়! চ*---এই ৮. 

কারের টিগ্লনী করি! গ্রন্থকার বলিতেছেন ),--চ-ফার ছ্বারা অজ্ঞানাির প্রতিষেধ করিয়া 
সর়প-জ্ঞানাদিশকি মত্তাই স্থাপিত হইয়াছে। 

“সবমর্কদৃক্ সর্ধদৃশাং সমীক্ষপ্” জ্রীতাগবতের এই প্লোকোক মংগুদেষের স্তদিতে শ্ীধয় 
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স্বাদীও এইরূপ ব্যাখ্যা।ই করিয়াছেন) বখা,--অর্কপ্রকাশের ভয় গ্বতঃই বাহার জ্ঞান, তিনি 
অর্কদৃকৃ। অতএব তিনি সর্বেজ্ত্িয়ের প্রকাশক । 

গীপাদ ভ্ীরামানূজও শ্রীভাষো এইরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন; ধখা,--সুর্ঘয 'ও দীপাদির 

গ্রকাণবৎ জানন্বরূপ বরন্দেরস্জি তৃত্ব-স্বরূপও যুক্তিযুক্ত । 

অধৈত"গুরু শ্রীমৎশক্করাচার্ধা “ঈক্ষতে্নাশযাম্” এই হুত্রের ভান্তে সাংখ্/.পূর্বপক্ষ খন 
করিতে গ্রবৃত্ত হইয়া! লিখিয়াছেন,-_পূর্ববপক্ষকা রীদের পূর্ববপক্ষ এই যে, সৃষ্টির পূর্বে তো রঙ্গের 

শরীর ছিল না, সুতরাং তাহার ঈক্ষণ-ব্যাপার কিরূপে সম্ভবপর হয়? এই পূর্ববপক্ষের অবতরণ 
হইতেই পারে না। কেন ন।, সুর্য প্রকাশের নায় ব্রদ্ষের জ্ঞানম্ব নপত্ব নিত্য? উহাতে জ্ঞানের 

সাধন ইন্্িয়সমূহের অপেক্ষা! নাই। আরও কথা এই যে, অবিষ্ভাশীল সংসারী দেহীর পক্ষে শরীর. 

ইন্জিরাদি জান-দাধন হয়, জ্ঞানের প্রতি বন্ধশূনতা ঈশ্বর সম্বন্ধে তদ্প দেহাদির অপেক্ষা নাই। 
“ম তন্ত কাধ্যং*, প্পাণিপাঁদঃ এই ছুই শ্রুতিতে ঈশ্বরের জ্ঞানের নিমিত শরীরাদির 

অনগেক্ষত। ও জ্ঞ।নের নিরাবরণতাই প্রদর্শিত হইয়াছে । 
ধদি বল, মানিয়! লইলাম, জ্ঞানক্রিয়! বিষয়ে শ্বাতন্ত্য ব্যবহার শ্বীকার করিব কেন? তছত্তরে 

বক্তব্য এই যে, "এ বাঁধা অতি অকিঞ্চিংকর। নুর্য্য তো! একাধারে সততই উষ্ণ ও সততই 

গ্রকাশশীল, তথাপি লোকে বলে, সুর্যা গ্রকাশ পাইতেছেন, হু্যয দহন করিতেছেন। এই 

্বাতন্ত্র ব্যবহার দৃষ্টান্ত দর্শনে প্রকৃত বিষয়েরও স্বাতস্্রা ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই ধর্তব্য।» 

-”( শাঙ্কর ভাষা )। 

আধার *নাভাব উপলবেঃ” (২1২২৮, বরচ্ধ সু") এই ব্র্ধন্ত্রের ভাঁষো বিজ্ঞানবাদ নিরাকরণে 
শ্রীপাদ শক্করাচার্য্য চৈতন্স্থরূপ ব্রঙ্গের সাক্ষিত্ব স্বীকার করিয়া! গিয়াছেন। সেই জন্ত ইহ! 

্বীকার্ধ্য যে, একই তত্বেরই স্বরূপত্ব এবং শ্বরূপত্ব অপরিত্যাগেও উদ্ধার শক্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া 
থাকে। 

গ্রন্থান্তরে উক্ত হইয়াছে,-“ভগবানের বিমল! চিৎশক্তিই চৈতন্ত, তাহার নিত্য! জড়ীয় 

শৃক্তি অবিস্তা। ভগবানের এই উভয় শক্তির পরস্পর সংযোগে জগহৎপত্তি হুইয়াছে। 

তগবানের চিতশক্তি বিকার প্রাপ্ত হইয়া! জীব-চিৎশক্তি উদ্রিক্ত হয়। 

ভীপাদ শ্রীধরগ্বামী গ্রীবিষুপুরাণের নিয়লিখিত গ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। 
শ্রীবিষুপুরাণের শ্লোকার্থ এই,--বিষু-শক্তিই পর! শক্তি, ক্ষেব্রজঞাখ্যা শক্তি অপরা, ভগবানের 
কর্মশক্তির নাম অবিস্ত!, ইহাই তৃতীয়! শক্তি। এ স্থলে “বিষুঃশ পদের অর্থ এই যে, বিষুধর 
স্বরূপতৃতা ( পরা ) চিৎস্বরূপা! শক্তি। এ স্থলে পরমপদ্ পর্রক্ধ পরতন্ব-বাচি। 

বিষুপুরাণের ৬ অংশে, ৭ অধ্যায়ে, ৫৩ গ্লোকাংশের অর্থ এই যে,ণ্বাহ! ভোরহিত, কেবলা 
তাহার সত্বান্বরূপ।” এস্থলে প্রাগ্ডক স্বরূপ কার্ধোন্থুখ হইলেই উহ! শক্তি-শব্যে অভিহিত হয়। 

এই নিমিপ্তবৎ ম্বরূপ কর্যোনুখ হইলে উহার শক্তি স্বীকাধ্য, কিন্তু স্বত্ঃ স্ববূপের শক্িত্ব 
নাই, ইহাই দিদ্ধান্ত। 
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এই নিমিত্ত বিশেষ্যরূপ স্বয়ং তহস্ত শক্তিষৎ, তাহার বিশেষণরূ কার্ধ্যোুখত্বই শক্তি । 
এই কাধ্যক্ষমত্বই জগতের মূল, সেই নিত)! ক্ষমত্বাদি-রূপিনীই শক্তি। 
স্বরূপ বস্ত হইতে অত্যন্ত ব্যতিরেক স্বারা উহার নিরূপণ নাহওয়ায় বন্ত হইতে উহাকে 

পৃথক কর! বায় না বলিগ্াই উহ্থাকে শ্বরূপশক্তি বলা! হয়। 
তাহা হইলে ভূমি বলিতে পার, তবে উহাকে বস্তই কেন বল না, আবার শক্তি স্বীকারে 

প্রয়োজন কি? তুমি এ কথা বলিতে পার না। যেহেতু উহ! বেদাস্তি-অভিগ্রেত নছে। 

( নৈযারিকেরা পৃথক্ শক্তি শ্বীকার করেন না) বস্ত্র থাক! সত্বেও সন্ত্রাদি দ্বারা শ্তি-ভাহি 
দৃষ্ট হয়, সুতরাং শক্তি স্বীকার ন! কর! যুক্তিবিরুদ্ধ । * 

এই হেতু স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে শক্তিকে চিস্তা করা যায় না বলিয়! উহার ভেদ গ্রতীত 
হয়, আবার ভিরনরূপেও চিত্ত! কর! যায় ন! বলিয়া! অভেদ প্রতীত হয়। ফলতঃ শক্তি ও শক্তি- 

মানেন ভেদাভেদ অচিস্ত্য। 

শ্রীবিষুপুরাণের প্লে কবিশেষের অর্থাবলঙ্বনে যদি কেবলাভেদ স্বীকার করা যায়, তাহাতেও ' 

দোঁষ পড়ে। «“গুরো, আপনার নিকট ঈশ্বরের চতুর্বিধ রূপ অর্থাৎ পরবন্ধ, ঈশ্বর, 
বিশ্বরূপ ও লীলামুর্তি অবগত হইলাম । ত্রিবিধ শক্তি অর্থাৎ পরা শক্তি, গেত্রজ্ঞ শক্তি ও অবিস্তা 
শক্তি, এই ত্রিবিধ শক্তি সম্বক্ধেও জ্ঞাত হুইয়াছি। এতঘ্যতীত ত্রিবিধ ভাবন! অর্থাৎ ব্রহ্ম 
ভাবাত্মিক! ভাবন।, কর্মম-ভাবাত্মিকা ভাবন! ও উভয়াত্মিকা ভাবন! সম্বন্ধেও আমি অবগত 

হইয়াছি।”* ইহ! মৈজেয়ের অনুবাদ? উত্তি। এ স্থলে চতুর্বিধ রাশি বলাতেই 'স্বরূপতত্ব 

* “বিফুপুরাপের বট অংশের অষ্টম অধ্যায় হইতে এই লোকটি উদ্ধত হইখাছে। মৈত্রেয়, পরাশরের 

নিকট এই উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন। পরাশর, খাগ্িকা-কেশিধবজের মংবাদ জবলন্ববে দৈত্রেরকে এই উপদেশ 

প্রদান করেন। এ দন্বন্ধে বাহার! বিস্তৃতরূপে জানিতে ইচ্ছ! করেন, তাহার! বিছ্ুপুরাণের বষ্ঠ।ংশের সপ্তম 

অধ্যায় পাঠ করিবেন। উদ্থাতে কেবলাভেদের তাৎপর্য পরিস্কট কর! হইয়াছে। ম্বরূপতব, তৎসান্লিবি 

শক্তিতত্ব ও ভাবনাত্বক সাধনতত্বের বিচার কর! হইয়াছে । উহাতে পরমবস্তর পরব্রহ্মরূপ, ঈশ্বররূপ, বিশ্বরূপ ও 

লীলারপের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । চতুর্ব্িধ রূপকেই চতুর্বি্ধধ রাঁশি বল! হুইয়াছে। জিবিধ শি সক 
মোকটিও এ সগ্ুম অধ্যায়ে রহিয়াছে; যখ।,-- 

বিকোঃ শক্তিঃ পর] প্রো ক্ষেত্রজাখ্যা তখাপয়!। 

অবিদ্া কর্ণসংজ্ান্ত! তৃতীয় শক্তিরিষ্যতে ॥ 

অ্িবিধ ত।বন! সন্বন্ধে লোকও তত্রৈব ) থা, 

ভ্রিবিধা তাবনা ভূগ বিশ্বষেতন্নিবোধ মে। 

ব্রঙ্গাথা কর্ণাসংজ্ঞ! চ তথা চৈবোতরাজ্িক1 ॥ 

মনলাদি ব্রক্গ-ভীবনাক্ম নিরত, দেবাদি স্থাবরাস্ত কর্ম-ভাবনাপরায়ণ এবং হিন্নগ্গর্ভা।দ উভয় ভাবন! 

+ প্রাগগ্তানথ পশ্চাৎ ফখনং সপ্রয়োজনগবাদ ইতি সাদাস্তলক্ষণস্-সগৌতমবৃদ্ধি। 

অর্থাৎ গূর্যেধ যাহ! বল! হইয়াছে, প্রয়োজদানুসায়ে তাছ। গুনর্ববার বল! হইজে উ্বাকেই অগুবাদ বল! হয়। 
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বলা হইয়াছে । সুতরাং কেবল ভেদার্থ গ্রহণ করিলে মৈত্রেয়ের অনুবাদেও গুনরুক্তি-* 

দোষ হানির জন্ত অসন্লিহিত-সন্নিধাপনরূপ কষ্ট কল্পনার গ্রসক্তি হয়। 

শ্রীমস্ভাগবতোক্ত নাগপত্বী-স্ততিতে *্জ্ঞানবিজ্ঞান-নিধয়ে” এই পদের ব্যাখ্যায় শষ শ্রীধর- 

স্বামী নিয়লিখিভরূপ ব্যাথা! কাঁরয়াছেন) যথা, _প্জান--জ্ঞপ্তি) বিজ্ঞান--চিৎশক্তি। এই 

উভয় দ্বারা ধিনি পুর্ণ, তাহাকে নমস্কার। তিনি তথাবিধ কেন, ইহাই বুঝাইবার জন্ত 

বল! হইয়াছে,--'বরঙ্গণে অনন্তশক্রয়ে? ) ব্রন্ধ অগ্ুণ অর্থাৎ অবিকার অনস্তশক্কি, গ্রককৃতির 

প্রবর্তক এবং অগ্রাকৃত অপস্তশত্তিযুক্ত। অগুণত্ব নিবন্ধন তছার অবিকারত্ব, ভিনি 
জ্ঞানমাত্র, এই জন্ত কারগাতীত; তিনি গ্রকৃতি-প্রবর্তক, এই নিমিত্ত অনস্তশক্তি) তিনি 
বিজ্ঞাননিধি, এই জন্য ঈশ্বরই কারণ। স্বৃতরাং এই উভগনাত্মকে নমস্কার ।” 

শ্রীয়ামানুজীয়গণ শক্তি ও শক্তিমানের তেদ স্বীকার করেন। তাহ! হইলেও সেই শক্তি 
যে স্বরূপেরই অন্তরঙ্গ, সুতরাং ন্বরূপেরই অন্তভূততি, বিশিষ্টাত্বৈতবাদিগণ ইহা গ্রতিপাদন 
করিঃ। থাকেন। অতএব সে মতের ও আমাদের মতের একই পথ। ইহারা কেবল 

বিশেষ্যকে অব্ভিচারিরূপে শ্বরূপ বলিম! প্রতিপাদন করেন নাই, বিশিইকেও ইহারা 

অব্যভিচারিরূপে স্বরূপ বলিয়াই দ্বীকার করেন। ন্মৃতরাং ইহাদের মতেও ত্বরপশক্তি অবশ্ই 

্বীকার্যয। 
এই প্রকার শ্বগত'তেদ দ্বার শ্রীরামানুজীগ্গণের অদ্ব়ত। সম্বন্ধে গ্রতিজাবিরোধাদি 

দোষ হয় না। দৃষ্াত্তস্থলে বল! যাঁর, বরচ্ষে ষড়ভাববিকার (জায়তে, অন্তি, বিপরিপমতে, 

বর্ধতে, অপক্ষীয়তে, নম্ঠতি ) নিষিদ্ধ হইলেও অন্তিত্বটি সর্বথা অপরিহার্য । এ স্থলেও 
তন্রপ। 

' কোথাও তন্মাত্র বস্তুতেও স্বগতভেদ যধার্থতা পরিলক্ষিত হয়--যেমন গন্ধাত্ম পৃথিবীগুণে। 
ফেবল গন্ধগুপমাত্র-বিশিষ্ট বস্ততে অচুভবকারীর অন্থুতবগম্য, অঙ্গুলীনিক্ষেপে অন্ুপলত্য যে ষে 
বিশেষ বা! যে যে ভেদ অনুভূত হয়, সেই সেই বিশেষ বা ভেদ গন্ধ ভিন্ন অপর-কিছুই নহে। 
কেন না একমাত্র স্রাণেন্দরিয় দ্বারাই উহাদের অনুভব হুইয়। থাকে । 

কয়েন। ভাঁষ শব্ধের অর্থ বন্তঃ তান! শব্দের অর্থ জ্ঞানবিশেষজাত। বাঁসনা। কেছু ফেহ মনে করেন, জর 

তরঙ্গ হইব, কেহ ফেহ মনে করেন-_কর্ধা করিব, কেহ কেছ এই উতভয়রূপ ভাবনা করেন। এ প্রসঙ্গে কেখল- 

তেদের কথা এই যে, মৈত্রেয্ পরাশর়ের নিকট এই সকল তথ জানিয়। অতঃগরে বলিয়াছেন, 

তবতপ্রসাদান্ময়। জাতং জৈয়ৈরনোরলং ছিজ। 

যখৈতদখিলং বিফোর্জগন্প ব্যতিরিচাতে ॥ 

অর্থাৎ শ্রন্ষন, আপনার প্রসাদে আমি জানিতে পারিলাম, এই জগৎ ও জগংস্থিত নিখিল জেয পার্থ বিষ 
হইতে পৃথক্ নহে । কিন্ত অতঃপর প্রদর্শিত হইবে যে, কেবল অভে্ গঁবিফুপুরাপের অভিগ্রেত নষধে। 

* অভিহিত শবের বা অর্থের নিশ্রয়োজন পুনর্ধ্ধার ঘলাই পুনরুদ্ঞত]|। 
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অতেষবাদিগণের দ্বার! ব্রদ্মের ল্গণ বিচারেও তাদশ ভেদবৃত্বি অপরিহার্ধ্যাই দেখা যায়। 
*বিজ্ঞানমানদং ব্র্গ“-বৃহদারণ/কের এই শ্রুতিতে বিজ্ঞান ও আনন্দ, এই ছইটি পদ আছে। 

বর এ স্থলে জিজ্ঞান্ত এই যে, 'বিজ্ঞান, ও “আনন্দ” পদ হুইটি কি 
একার্থক, অথব! ভিন্নার্ক ? এবার৫ক বলিয়া বল! যায় মা। 

কেন না» তাহ! হইলে পৌনরুক্্য-দোষ ঘটে। যদি ভিন্নার্থক বলিয়! গ্রহণ কর! যায়, তাহ 

হইলে এক বস্তুতে তাদৃশ শ্বগতভেদ অবস্তই স্বীকাধ্য। এই ছই উক্তি ত্যাগ করিয়া যদি 
বল! যায় যে, বিজ্ঞান,--জড়তার গ্রতিযোগি এবং ছুঃখ--আননের গ্রতিযোগি,*--এই 
উভয়কে পরিহার করিয়া! উভয়ের প্রতিযোগী যে এক ব্রদ্গবন্ত, সেই নির্বিশেষ ব্রক্ধই 

প্রতিপাঘ্ত,--ইহ। বলাও অযুক্ত। ব্রচ্ষের এই ছই স্বরূপ বিশেষণের ব্যাবৃত্তি বার যদি কোন 
বন্ত নির্দি হয়, মে বস্ত ছইকেই উপস্থাপিত করে। নচেৎ শৃন্তবাদের প্রসঙ্গ অনিবার্য 

হইয়! পড়ে। বদি শূন্তবাদ গ্রাসঙ্গ পরিহারের জন্ত একট! কিছু উপস্থাপিত করিতে .হয়, 
তবে তাহা কি? উহা! কি বিজ্ঞান ও আনন্দের মধ্যে একটি অথবা! উভয় হইতে ভিন্ন অপর 
কিছু? যদি এই উভয়ের মধ্যে একটি ধরিয়! লইতে হয়, তবে অপরটি ত্যাগের হেতু কি? 

পিচ একটির ছুই প্রতিযোগিতাই বা কিরূপে সম্ভবপর হইবে ? যদি বল, কেবল আনন্দ 

মাত্রেই উভয়ের প্রতিযোগিতা উপলব্ধ হয় এবং লাঘববশতঃ উহাই অবশিষ্ট স্বরূপ হয়, তাহ। 

হউলে স্বীকার করিতে হুয় যে, আনন্দে বিগ্রানত্বও বর্তমান; স্থতরাং আনন্দের প্রতিযোগিতা 

তেই বিজ্ঞানেরও প্রতীতি জন্মে। এইরূপ যুক্তিতে “বিজ্ঞান” পদটি নিশ্চিতই. পুনরুক্ত 

হইয়া! পড়ে। পুনরুক্ত একটি দোষবিশেষ। কেন না, আনন্দ বণিলেই বখন জড়তা ও 

হঃখের ব্যাবৃত্তি সাধিত হয়, তখন আবার এজন উল্লেখের প্রয়োজন কি? যর্দ বল, 
বিজ্ঞানে ও আনন্দে অন্ুগতত্বান্ুসারে বিজ্ঞানই অব্যতিচারিরূপে বর্তমান এবং উহাই অবশিষ্ট 
বন্ধ, তাহ! হইলে আনন্দতার অনম্গীকারে পুরুষার্থত্বেঃই অভাব ঘটে। 

বদি বল, অন্ুকুণ বিজ্ঞানই আনন্দ এবং তাহা হইতে আনন্দাকার যে বিজ্ঞানের প্রতীতি 
হয়, তাহাই ব্রহ্ম, তাহ! হইলে আনুকুলা-রূপ ধর্ম অবস্থাই স্বীকার করিতে হয়। ( তখন 
জানুকুল্য ধর্মই ম্বগতভেদ-রাছিত্যের গ্রতিবন্ধক হুইয় দাড়ান )। 

যদি বল, বিজ্ঞান ও আনন-_এই উভয়ের ব্যাবৃত্তিজনক হুইতে অন্ত কিছু ধরিয়! লওয়া 
হউক, তাহাও বলিতে পার না | কেন না, তাহা হইলে প্রতিযোগিত্ব অপিদ্ধ হয়। 

এ অবস্থায় যর্দি বল যে, এমন একটি কিছু ধরিয়া লওয়া হউক, যাহা এই উভয়ের 

* প্রতিযোগী পদ্ধের অর্থ বিরোধী। যেখন ঘট, খটাভাবের প্রতিযোগী । এ স্থলে জড়ত্ব--বিজ্ঞানের 

প্রতিযোগি, ছুঃখ আনন্দের প্রতিযোগি। নৈয়ারিকর্সণ এই পারিভাবিক শবের ব্যবহার হবার! বস্তবিচার 

করেন। 

+ শু্তবাণ--আয়্াদি নিখিল বন্তর অত্যন্ত অভাব বলিয়া যে বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত আছে, তাহাই শুন্ভবাদ নাষে 

অভিহিত । 



২৩২ অনুব্যাখ্যা 

প্রতিযোগি ক্র্ধ বুঝায় । জড়-গ্রতিযোগী বিস্তার! যদি বদ্ধ উপহিত হয়েন, তবে তাঁহাকে 
জান বলা যাঁর এবং ছঃখগ্রতিষোগী বিস্তা! বারা উপহিত ছুইলে তিনি আনন্দরূপে প্রতিভাত 
ক্যেন। স্মৃতরাঁং বিভ! ছার! উভয় ব্যারৃতি সিদ্ধ হইলে বাঁহ। অবশিই থাকে; সেই একক 

একরূপ বক্ষ বল! যাইতে পারে । 

তোমার এই সিদ্ধান্তের উত্তরে বক্তব্য এই যে, বিদ্যা তে ব্রঙ্গানুভাববৃদ্ধিবৃত্তিবিশেষ। 

বর্গের গ্রতিযো গ্রত্ব শ্বীকার করিলে তাহার অন্ভাববুদ্ধিরত্তিরও প্রতিযোগিত্ব স্বীকার করিতে 

হয়। ঘটাদির স্তায় সর্য্যের তমঃপ্রতিযোগিত্ব বিনা তদনুতবঙ্জনক চক্ষুবৃত্তিমাত্রের অথবা 

হুর্যাচ্ছটোদ্দীপিত দর্পণছটার তমঃগ্রতিযোগিত্ব সম্ভবপর হয় নাঃ স্থৃতরাং যোগ্য উপাধি 

বিশেষ কোন একটি কিছুর ব্রদ্ধের প্রতিযোগিত্ব নিশ্চয়ই নুন হইয়া পড়ে অর্থাৎ প্রতিযোগিত্ব 

পক্ষে যথেষ্ট হয় না। ম্বগতভেদবাদী দৃষ্টান্ত বারা বলিয়! থাকেন, *নিতাবোধ দ্বার! পরিপীড়িত 
জগদৃবিভ্রমকে শ্রুতি-বাক্যান্ুগৃহীত মতি বিনাশ করে। যেমন বানুদেব দ্বারা পুর্ব-নিহত 

কৌরব কুলকে অজ্ঞুন নিহত নে + সুতরাং এরূপ বিচার-ফলেও ব্রদ্ধে পূর্ববৎ উভয় 
ধর্মই পরিলক্ষিত হয়। 

অপিচ বদি এক্সপ বল যে, ব্যবহার্ধ্য বস্ততেই শবের প্রবৃত্তি; জাতি-গুপাদি নির্দেশপুর্বর্বক 

অব্বহথার্ধ্য বস্ততে শব্দের প্রবুত্তি হয় না। অতএব নীল-পীতাদি আকাররূপ এবং -প্রিয়দর্শন- 

জনিত উল্লামরূপ অন্তঃকরণের যে ছইটি বৃত্তি, সেই হই বৃত্তি হইতেই বিজ্ঞান ও আনন্দের 
গ্রবর্তনা হয়, ব্রদ্মতে উহাদের প্রবৃত্তি নাই। বিজ্ঞান ও আনন্দ, এই হই শব শ্বতঃ ত্রহ্ধতত্ব 

প্রবেশে সমর্থ নহে। ব্রদ্ধ শবের নিরুক্তিতে জান! যায়, ব্রন্ধ বৃহৎ বস্ত। “সত্যং জ্ঞানমনস্তং* 

এই শ্রুতিতে জানা যাঁর যে, ধ্রন্ধ অনস্ত। অহল্পক্ষণ। দ্বার! এই ছুই শব পরিতাজ্য, পিচ 
উহার! জড়, ছুঃখরূণ ; সুতরাং ভ্রিগুণময় ব্রঙ্গ-সন্লিধানবশেই উহ্থাদের দ্বারা! জড়ছুঃখ*গ্রতিযোগি- 

রূপ! বিজ্ঞান-আনন্দতারূপ ঘিধর্থের স্ষোরক অনির্দে্ একাকার ব্রক্ধবস্ত উপস্থাপিত হয়েন। 

“যেন চেতয়তে বিশ্বম্* অর্থাৎ ধাহ! দ্বারা বিশ্ব চেতন! প্রাপ্ত হয়, “এষ ক্বোনন্দয়তি, অর্থাৎ 

ইনিই আনন্দ“দান করেন--ইহ। দ্বারাও সেই অনির্দেন্ঠ একরূপ বস্তুর বিজ্ঞান ও আনন্দ 
স্ফোরকত। সুচিত হুইতেছে। এইক্প বিজ্ঞান আনন্দ শবা'ছুইটিই উহাদের উপাধিত্যাগে 

রন্ধনিদদেশের জঞ্ত বিশ্তত্ত হইয়াছে, দ্বিধর্মত। প্রদর্শনের জন্ত নহে। উহাদের আপন আপন 

উপাধিতেই ভেদ-ব্যবহার দৃষ্ট হয়, কিন্ত এই শব্দ উপহিত বর্ধ-বন্ততে তেদব্যবহার দৃষট হয় 
না) সুতরাং ইহাতে দ্বিধন্্মতাবাদীর যুক্তি পরিহ্ৃত হইল । ' 

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, বন্ধে বিজ্ঞান ও আনন্দ নাই, তবে তাহার সামিধ্যে এই 
উভয়ের স্ডুি হয়-_গ্রতিবাদীর এই অভিমত মানিয়া লইলেও দেখ! যাদর বে, তাহার অভিমত ই 
দর্পণ প্রাদণাদিতে স্বদীপ্তি-গুত্রতা ও জোৎনাসঞারী চন্্রের ভয় বরদ্ষে ছিধর্মভার অস্িত্ব শ্বীক্কত 

হয়। চন্ত্রে দীপ্তি ও শুভ্রতা আছে বলিয়াই দর্পপাদিতে উহ্বারই সঞ্চারিত দীতি ও শুত্রত। 
উপলব্ধ হয়, দীপালোকে কিন্তু শুন্রতা দৃষ্ট হয় না। 



ষটান্তবিষয়েও নীলাদি আঁকার জালে ও উল্না অনথতবে মানবান্ধঃকরণে জড়-গ্রতিযোপিস 
ও ছুঃখ-গ্রতিযোগিত্বস্থচক পরম্পর তেদবুত্তি জন্মাইয়! যে যে ভাববিশেষ উপলব্ধ হয়, সেই 

মতা নিত গন্ধ সেই গাববিশেষ উক্ত জড় ও ছঃখরপ উপাধিছয় পরিত্যাগ 

করে; কেন না, এই উপাধিঘ্বয় ভ্রিগুণময় বলিয়। উহাদের শ্বরূপ 

নছে, ০সেই অন্তরূপ উপাধি পরিত্যাগে, উপাধির পরিত্যাগজনিত্ত অবশিষ্টত্ববিশিষ্টত1 নিবন্ধন 
এবং স্বগ্রকাশত্ব নিবন্ধন গুদ্ধতাহেতু উহাদেরই লক্গিত্বরূপ অবশিষ্ট থাকে। দ্ৃতরাং এই 
অবস্থায় তৎ তৎ স্থলে পৃথক্রূপে স্বরূপ ধর্ম উদিত হয় বলিয়! স্বরূপ ধর্ম অবশ্তই স্থীকার্ধ্য। 

ৃষ্টাত্তস্থলে নীলাদি আকার জ্ঞানে পার্থক্য অতি পরিপ্ফুট। যদি জড়-প্রতিযোগিত্বে ও দুঃখ 
গ্রতিযোগিত্ে তেদ না থাকিত, তবে কেবল জড়-গ্রতিযোগিত্বে চুখ উপপন্ধ হইত। কেন না, 

্বনিষ্ঠ একদেশ অনঙ্গীকৃত হইলে, তাহ! হইতে একদেশের উদয় সম্ভবপর হয় না। “আনদ্দা 

দয়ঃ গ্রধানন্ক" (৩৩।১১ ) এই ব্রঙ্গহত্রে বঙ্গ-ধর্শ গুলি স্ত্রকার ভেদরূপেই নির্দেশ করিয়া 

ছেন।* বদি এরূপ বল! যায় যে, ব্রহ্ধ জ্ঞানানন্দরূপ নহেন, তিনি জড়-হঃখ-প্রতিযোগিও 

নহেন, ব্রহ্ধ জড় ও দুঃখের গ্রতিযোগিত্ব দ্বারাও অন্ভবনীয় নহেন, তাহ! হইলে তাহার 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই নির্দেশ কর! যাক্স.না--সৃতরাং শৃন্তবাদের গ্রসক্তি ঘটে। 

এ সম্বন্ধে বহু কথ! বলার আর প্রয়োজন কি? কেবলাদ্বৈত সম্বন্ধে পরম-গ্রমাণভূত বেদের 
অর্থস্বারস্ত থাকে না। €কন না, লক্ষণ! ত্বারা সকল বাকোরই অন্তার্থ হইতে পারে। তাহাতে 

বেদবাক্যের পরম আগুতাজনিত গ্রমাণের অভাব হয়। অতএব *বিজ্ঞান ও আনন্দ" এই ছুইটি 

বরক্ষেরই ম্বরুূপ-লক্ষণ। উক্ত স্থলে “বিজ্ঞান” এই বাক্য কিঞ্ম্াঅও অর্থের দূরত্ব লছিতে 
সমর্থ নহে । উক্ত স্থলে বিজ্ঞান পদটি সাক্ষাৎসঘন্ধেই অভিধ! অর্থে পর্যযবসিত হওয়ার, উহ্থার 

অপরার্থ বোধ-সাধন কি গ্রকারে উপপর্ন হঈতে পারে? 

দ্ধ, জাঁতি-গুণাদিহীন। এই নিমিত্ত তাহাতে শবের প্রবৃত্তি হইতে পারে নাঠ, এ কথা বলাও 

সমীচীন নহে। যেহেতু যে বাক্য স্বরূপ-শব্দবান্, শ্বরূপাপেক্ষী সঙ্কেত দ্বারাই উ্ছাতে শুষে 
প্রবৃত্তি সম্ভবপর হুয়। “যতো বাচে! নিবর্তস্তে” ইত্যার্দি শ্রুতিবাক্যে মনে. হইতে পারে, 

বরঙ্ধ, বাকোর অতীত, ইহাই বুঝি এই শ্রুতির তাৎপর্য) । বাস্তবিক তাহ! নছে। প্বরহ্ম এইরূপ, 
এই পরিমাণ" ইত্যাদি নির্দেশ করা জসমীচীন, ইহাই এই শ্রুতির তাৎপর্য $ যেহেতু ব্রন্থ 
অলৌকিক ও অনস্ত ) বাক্য দ্বার! তাহার পরিমাণ নির্দেশ করা যায় ন|। 

সুখ_-এক বস্ত, স্ফোরক, অনির্দেষ্ত, অবাবহার্ধ্য ইত্যাদি--দ্বর়ং শঙ্রাচার্ধয-পাদই 

বিচার দ্বার! ইহ! প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তংস্থলে তিনি দিজেই উদ শবাদির রবর্নাঘারা 

স্ব অভিগ্রেত বিষয় বাকোর সাহায্যে প্রকাশ “করিয়াছেন।" 

% আনন্দ-রপত্ব, বিজ্ঞান-ঘনত্ব, সর্বগততত্ব, সর্ববাজ্মকত্ব, মতাত্ব প্রভৃতি ধর্পসমূহ ব্রহ্ম সন্বক্ধে শ্রুতিতে উদ 

ইইয়াছে। এই সকল গুণ কোন বিশেষ গ্রঞ্রমে বল! হয় নাই। ব্রঙ্গ সবন্ষে এই গুগখলি ধক পুথক্ 
বে বুখিতে হইবে। এই গুণগুলি দার্বাজিক। | 

 খ্ীও: 



২৪৪ : | অনুব্যাখ্যা 

*এতকতৈবানন্দত্তৈতানি ভৃঙাঁনি মাত্রামুগৃজীবস্তি* ইত্যাদি শরতিসমূহে ও ুখ্যবৃত্তি আনন্দ 
শব-প্রয়োগই দই হইতেছে । “আনৃষ্ট, অব্যবহার্ধয, অব্যপদেত্ সুখ”, হম শঙ্করের 
এই বাকোও “সুখ” তথাবিধ হইলেও, সুখ শব গ্রয়োগন্থারাই সখের স্বরূপ গ্রকাশ করা 

হইক়্াছে। ত্রদ্ষ-মীমাংসাতেও আনন্দময়োহভ্যাসাৎ এই গুজে আনন্দ পদের প্রয়োগ 
দুষ্ট হয়। | 

এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই যে, ব্রহ্ম আনন্দরূপ কি ন|? যদি তিনি আনন্দরূপই হয়েন, তাহা 

হইলে বন্ধের আমননাংজ। অবথই খাওয়া গেল এবং তাছার দুঃখণ্গ্রতিবোগিত্বও প্রতিপন্ন 

হুইল। অপর পক্ষে যদি বল যে, ব্রহ্ম আনন্দরূপ নহেন, তবে তাহাতে অপুরুষার্ঘত্ব দোষ 

ঘটে। কেন না, আনন্-গ্রাণ্িই সাধনার প্রয়োজন, (কর্ম যদি আননাত্বরূপ না হন, ভবে 

তাহাতে কোনও পুরুষার্থই থাকে না।) ম্থৃতরাং ব্রহ্ম যে আনন্দস্বরূপ, এই পক্ষই স্বীকৃত 

হইল। কিন্ত তিনি লোক গ্রসিদ্ধ আনন্দত্বরূপ নহেন অর্থাৎ আমর! ইহুলোকে ব্যাবহাঁরিক 
ভাবে ষে আনন্দ উপভোগ করি, তিনি সে আনন্দরূপ নছেন। ইহা! স্বীকার করিলে আমাদের 
গন্থাই সমীচীন হইল। 

এইরূপ “সত্য, জ্ঞান, অনন্ত" ইত্যাদি শ্রুতিতেও সত্যত্বাদি ধর্মভেদ অবস্থাই বিবেচনীয়। 

এ স্থলেও ব্যাবৃত্তি প্রণালী অহ্থসারে অসত্য, জড় ও পরিচ্ছিন্ন ব্যাবর্তনে ব্রহ্মেরই পৃথক্ পৃথক্ 
ধর্ম হুচিত হয়। 

বদি বল, শৌরু!দিতে যে কৃষ্ণবর্ণাদির ব্যাবর্তন করা হয়, তাহ! সেই পদার্থেরই শ্বরূপ, কিন্ত 

ধর্মাস্তর নহে। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, তৎস্থলে অবশ্বাই যে ব্যাবৃতি-যোগ্যতা 

আছে, ইহা ত ম্বীকার করিতেই হইবে । (তাহা হইলে) যোগ্যতাই ত' শক্তি। 
ফরতঃ ঘুরিয়! ফিরিয়া সেই ঘাঁটিতেই প্রভাত* হইল। 

শীরামানুজীয় শারীরক-ভান্যেও এইরূপ লিখিত আছে? তদ্সথা,--"অনুভব পদার্থ সবি- 

শেষরূপেই প্রতীয়মান হইয়! থাকে ( ইহাই নিয়ম), কিন্তু কোন অসঙ্গত যুক্তি (যুক্যাভাল ) 
দ্বার! উহাকে যদি নির্ববিশেষ বলিয়া প্রতীয়মান করিতে হয়, তাঁহা হইলে উহ্বার সত্বার অত্তি- 

রিক্ত ঝোন শ্বীয় অসাধারণ ধর্ম দ্বারাই উহাকে তদ্রূপে প্রতীয়মান করিতে হুইবে। স্থৃতরাং 

এইকপ নিষ্র্ষের হেতুতৃত্ত উহার শ্ব-সত্তার অতিরিক্ত।_-উহার অসাধারণ ধর্মমবিশেষসমূহ 

* ঘটকুটি-প্রতাত-ন্ায়-_ইহা একটি লৌকিক ন্তার়। নদীতীর্থ স্াদকে ঘট বলে। বনিকাঁদির নিকট 
হইতে রাজকর আদায় করার জন্ নদীতীরে রাজকীয় কর্ধচারীদের যে ক্ষুদ্র কার্যালয় থাকে, উহার মাম "ষ্টকুটি”। 

ঘট-কুটি-প্রভাত ভায়ের তাঁৎপর্ধ্য এই যে, এই শ্রেনীয় রাজকর্মচারীদিগকে কর না দেওয়ার উদ্দেন্তে 
ছুরতিস্ষিগীল ঘণিক্ যেমন দিজের ভ্রধ্যাদি লইয়া রাত্রিকালে অন্তান্ত পথে বিচরণ করিতে করিতে পথজান্ত হইয় 

প্রভাতে ঘুরি! ফিরিয়া সেই ঘট- কুটিতে আপিয়াই উপস্থিত হয় এবং উদ্ত কর্দচারীয় হাতে ধর! গড়ে, অনৎ 

ডার্বিকদেরও সেই অবস্থ! ঘটে। 



ভগবৎসন্দর্ডের ২৩৫. 

ছারাই উ 'আবার সেই সহিশেষই হইয়। উঠে। এই নিমিত্ত কোন' বিশেষ-বিশি্ট বস্তর 
অন্তান্ভ বিশেষসমূছের নিরাস হয়। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নির্বিশেষ বন্তর প্রতীতি 
কোথাও হয় ন।” 

শ্রীরামান্থজীর ভাষ্যের অন্তত্রও লিখিত হইয়াছে,--ণসত্যং জাঁনমনস্তং ক্ষণ নান 

সত্ান্বরূপ, জ্ঞানন্বক্ষপ ও অনস্তশ্বরূপ-_-এই তৈত্বিরীয় শ্রুতিতেও ব্রঙ্গের নির্বশেষত্ব সিদ্ধ হয় 
না। কেন না, লত্যাদি গুণ*পদ এ স্থলে বরন্ষের মহিত সামানাধিকরপ্য ভাবে& সঙ্িবিষ্ট রছি- 

* সামানাধিকরণ্য | খুলে লিখিত আছে,--.প্প্রবৃত্তিনিমিগ্ুতেদে নৈকা রবৃত্বিত্বং হি সামানাধিকরপাম্। 

অর্থাৎ ভিন ভিন্ন পদ প্রয়োগের নিমিত্ত তেছ হইয়! খন উহাদের একা8ববৃতিত্ব প্রকাশ করে, তখন এ নকল পদের 

সীমানাধিক রণ স্বীকৃত হয়। এ স্থলে "বৃত্িত্ব”-পদের অর্থ সর্বাগ্রে জ্ঞাতব্য। সংস্কৃত দার্শনিক ভাষায় এই পদ্দের 

ধহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়| যায়। 

১। ততন্বচিন্তামপিকার শ্রমদ্গঙ্গেশ উপাধ্যা় বলেন,_-“শাববোধহেতুপদার্থোপস্থিত্যন্থকূলঃ পারধলাঃ 
নবনক:* অর্থাৎ শাব-বোঁধের নিমিত্ত-পদদার্থ উপস্থিতির অন্বকূল পদ ও পদার্থের যে সন্ব্ধ, তাহাই বৃত্তি নাষে 
অতিহিত। চু 

২। মুক্তাবলীক।র বলেন,__“শক্তিলক্ষণা গ্ততরাক্মকঃ মন্বন্ধঃ*, ঘেমন ঘট ঘলিলে “কণু-্রীবাদিমং* এই পন্নে 

উহার বৃত্তি। এ স্থলে এই বৃত্তি অর্থ--“শক্তি”। এই বৃত্তি, তাৎপর্য্য-নির্ক।হিক। | তাঁৎপর্য্য জিবিধ,--ওৎসর্গিক, 
আপবাদিক এবং নিয়ত। 

৩। শাৰিকের! বলেন.-_“শাববোধপ্রয়োজকঃ তত্তদর্থনিরূপিতঃ শব্দধর্মাঃ 1” 

স্ায়-মতে বৃত্তি ঘিবিধ1-_সঙ্কেত ও লক্ষণ! । প্রকারান্তরে মুখ্যা ও গৌণী-ভেদে বৃত্তি ছবিবিধ! | সুখ! শব- 
শক্তি সষ্কেত নামে অভিহিত হয়। গৌণীর অপর নাম লক্ষণ! । প্রাচীনগণের মতে শবহৃতি ছয় ভাগে 
বিভক্ত ; বথা।-- 

ধৌগিকে1 যেগর্শ শবঃ স্তাদৌপচারিকঃ। 

যুখ্ো। লাক্ষণিকে। গৌণঃ শবযো়া নিগগ্ভতে ॥ 

স।হিত্াদর্গণকার বলেন, 

' বাচ্যোহর্থোংভিধর। বোয়্যো লক্ষ্যে। লক্ষণয়া! মতঃ। 

বঙ্গে ব্যঞ্নয়। তাঃ স্থত্তিত্ঃ শবহ বৃত্তয়ঃ॥ 

নব্য নৈয়।য়িকগণ এই পদের আরও বহুল অর্থ রি । বথা--নগ্নিকর্ষ, জান, জাধেযত্ব, আখের- 

বাম্ ইত্যাদি । 

বৈয়াকরণগণ বলেন,-_বিগ্রহার্ধতিধান ব। পরার্থাতিধানই বৃত্তি । গরার্ধাতিধান সন্বন্ধে বৈয়াকরণগণ সবিশেষ 

ব্যাখ্য। করিয়াছেন; তদ্যধা।--*পরস্য শবণ্ো পমর্জন।ঘকন্ত বত্র শব্দাস্তরেণ প্রধানার্ঘকপদদেনার্থভতিধানং বিশেষণ. 

ত্বেন গ্রহণং স। বৃত্তিঃ। অথবা1--পরার্ধন্ত প্রধানার্ঘভরপ্রধানপদার্খে বর ম্বার্থবিশেষ্যত্বেন গ্রহণং স| বুতিঃ।” 

ভুত বিষয়ে ভগবান্ পািনি একটি সুত্র করিয়াছেন; তদ্যধা,-_-“সমর্থ: পদবিধিঃ”--( ২1১1১) পৃথগার্থের 
এব ধাঁতাবই সামর্ঘ্য। সাখ্য-মতে মহদাদি ইন্জিয়সমূছের ব্যাপারকেই বৃতি বলা হয় । যোগ-দর্শনে অন্তঃকরণ- 
পরিপামই বৃত্তি। মায়াবাদী বেদাত্ীদেরও এইরপই অভিগ্রায়। এইরূপে বৃত্তি শবের আলোচনা দেখিতে 
পাওয় বায়। 



২৬৬ অনুব্যাখ্য। 
রাছে। অনেক বিশেষণ থাক1 সত্বেও সেই সকল বিশেষণ হখন একই পদার্থকে লক্ষা করে, 
তখনই সামানাধিকরণ্যের স্থল ঘটে। শব্বসমূহের প্রয়োগের নিষিত-তেদ হইলেও উহারা 
ধখন একই পদার্থকে বুঝায়, তখনই সামানাধিকরণা সিদ্ধ হয়। প্সত্যং জ্ঞানমনত্তং বর্গ" 
এই স্থলে সত্যত্বাদি গুগ-সকল আপন আপন শুখ্যার্থেই প্রযুক্ত হউক অথবা সেই সকল গুণের 
বিরোধি ভাবের প্রতিযোগিরূপেই হউক--একই অর্ধে যদি পদগুলির প্রবৃত্তি হয়, তনে তাদুশ 

স্থলে নিমিত্-তেদ অবন্ঠই শ্বীকার করিতে হইবে । তবে ইহাতে বিশেষ কথ! এই যে, এক 
পক্ষে প্সমূহের মুখ্যার্থতা এবং অপর পক্ষে উহাদের লক্ষণাবৃত্তির দ্বার! অর্থসিদ্ধি হয়। 
অজ্ঞানামির প্রতিযোগিতাকে বত্তত্ব্ূপ বল! যায় না। তাহ! হইলে এক পদ্দেই অর্থাৎ 

বিজ্ঞানেই বখন বস্তর স্বরূপ প্রতিপন্ন হয়, তখন গদাস্তর প্রয়োগের কোনও আবশ্তক থাকে 
না--অন্ পদ-গ্রয়োগ নিক্ষল হয়। তাহ! হইলে সামানাধিকরণ্যও অসিদ্ধ হয়। যেহেতু 

সামানাধিকরণ্যে একই বস্ত গ্রতিপাদনে ভিন্ন ভিন্ন পদ গুলির নিমিত্র-ভেদ থাক প্রয়োজনীয়। 

তাছ। ন! থাকিলে সামানাধিকরণ্য সিদ্ধ হয় না। বিশেষণের ভেদ অনুলারে বিশিষ্টতার তেদ 

ঘটে। সামানাধিকরণ্য স্থলে একার্থ গ্রতিপাদক ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ-বিশিষ্টতা সামানাধিকরণ্যের 

বিরোধী হয় না। কেন না, অনেক বিশেষণ-বিশিষ্টতা-ৃচক পদ গ্রয়োগে এক বস্তকে সুচিত 
করাই সামানাধিকরণ্যের ধর্ম। শাব্িকগণ বলিয়। থাকেন যে, ভিন্নপ্রবৃত্তি-নিমিত শব 

সমুহের যে এক অর্থে গ্রয়োগ, উহাই সামানাধিকরণয” ।& 
এইরূপ যুক্তি অনুসারে বলিতে হইবে যে, বিজ্ঞান ও আনন্দ এই ছইটি শব্ধ পৃথক্রূণে 

চি 

ইঃ 

পাদ রামানুজ ওদীয় ভাষ্যে তত্বমন্তাদি বাকা-বিচারেও সামানাধিকরণোর উল্লেখ করিয়াছেন। তৎহলে 
লিখিত আছে,--“প্রকা রবয়াবন্থিতেকবস্তপরতব।ৎ সামমাধিকরণান্ড।” ফগতঃ বহু বিশেষণ নিমিত্ত-তেদে ব্যবহাত 

হইলেও যখন উহার! এক ধন্তকে বুঝায়, তখন উহাদের সামানাধিকরণ্য ঘটে। ইতঃপুর্বে ্ীতাবো মার়।বাদীদের 

দ্বারা! উপস্থাপিত মহা পুর্বগঞ্ষে সসানাধিকরণা সম্বন্ধে যে তর্ক প্রধর্শিত হইয়াছে, এ্রীগাদ রাষানুজ এ স্থলে 

উহ্থারই উত্তর দিয়াছেন। : 

* জীপাদ রামানুজ, সামানাধিকরণা সন্বপ্ধে তদীয় গ্রন্থ প্রমের়মালার বিশদরপ আলোচনা! করিয়ছেন। 
শীতাহ্যের ব্যাখ্যাকায় গীমৎ নুমর্শনাচার্যযও তদীয় ধাখার় এ সন্ধে বিস্তৃত আলোচন| করিয়াছেন। * তিগ্গ্রবৃত্তি- 

নিষিত্তানাং শব্দানাং একশির৫খে বৃত্তিঃ সাঁমানাধিকরপাম্ ।৮ এই থাকাটি পানীয় ব্যাকরণের ভগ্গবান্ 
পঙঞ্রলি-কৃত মহাভাষ্যের কৈর়টকৃত টাক! হইতে উদ্ধত। *'তৎপুরুষঃ সামানাধিকরপঃ বর্দধা রঃ" ইত্যাদি 

গুজে সাদানাধিকণ-শষা-বিবরণের জগ্ত সাানাধিকয়ণোর এই লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। 
ইহার অর্থ এইরপ,-.প্রবৃত্তির নিমিত্ত'_-এই অর্থে 'প্রবৃতি-নিমিত' | প্রকৃষ্ট! বৃদ্ধিং-প্রবৃতিঃ। শবজর্ঘে 

সবদ্ধিনর্ম তঘোধনমূ। বিশেষাতূত প্রধান বৃত্িই--প্রবৃত্তি। 
প্রবৃদ্ধি; দিষিত্বং--ঘারস্স্ প্রবৃত্তি নিষিত্তদ্। ““'একশিরর্থে বৃত্তিত--এই কখায় যে 'এক' শব আছে, তদ্বার। 

সামন্ত শের মনুশ অর্ধ নিরপ্ত হইগাছে। 
ভিন প্রকার 'শবের প্রতৃতি দৃষ্ট হয়; যেখন বিশেধগতঃ ও বিশেধাতঃ একা 9র্বাচক, বখা-_ঘট, কুপত ; নীল, 

₹ৃক। আবার অপর রূপ (২) উদ্যত ভিন্নার্ঘ" গো অন্ধ, মহিষ, লীল, শর্ট ও দীত। আবার (০ কোন অপর 



উগবৎসনগর্ডের ২৬৭ 
উপলভামান হইলেও তাহাতে বর্গের দ্ব্যাত্বকতা! প্রতীতি হয় না। বন্ধ এক) কেবল 

 *স্বরূপপ্রকাশ-বৈশিষ্টা দ্বারা! ভিরনরূপে উপলব্ধ হবেন মা।” কেহ বা ভাহাকে জানরূপে, 
কেহ ব! তাহাকে আনন্দরূপে নিরূপিত করেন। যেষন একই চক্র জ্যোৎনার গুরুত্ব ও 

জ্যোতিত্ব, এই দ্বিবিধরূপে গ্রতীত হয়। সত্ত্ব ও আননত্ব--এই উতয়ই ব্রঙ্গের ধর্ম, স্থতয়াং 
উহাদের দ্বার! ব্রদ্ধের তেদ্-বিভাগেরও উপলদ্ধি হইতে পায়ে না। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে 
পারে যে, যেমন এই গ্রচুর-গ্রকাশই চত্্। এ স্থলে প্রচুরত্ব দ্বার! চন্্রমার উপলব্ধি হয়, 
অতঃপর কিছুর উপলব্ধি হয় না। 

অপি চ অবিদ্ভা নিবৃত্তির জন্ত সবিশেষ ব্রহ্ধজ্জানের উপদেশ আছে) বথা,-- 

১। তমষের পরপারস্থিত এই আদ্িত্যবর্ণ মহাপুরুষকে আমি জানি [ শ্বেতাশ্বতর় উপ- 

নিষৎ, ৩৮] 

২। তাহাকে জানিয় সাধক অমৃত হয়, তাহাতে গমনের আর অন্ত পন্থা! নাই। 
[ শ্বেতাখতর, ৩৪] 

৩। সেই ছাতিশীল পুরুষ হইতে নিদিষ সকল সৃষ্ট হইয়াছে । যাহার নাম মহৎ যশ, 
তাঁহার অপর কোন শান্ত। নাই। ধাঁহার! ইহা! জানেন, তাহার! অমৃত হয়েন। 

[ মহানারায়ণ উপনিষৎ, ১৮ ] 

বন্ষ-নুত্রকার-মতে আনন্দরূপে প্রকাশেও ব্রচ্ছের উদয়ভেদ ৃষ্ট হয়। পিন 
ইত্যামাৎ" ( ১১১২ ) এই ব্রহ্মছুতে ইহার উদাহরণ দৃ& হয়। 

তৈত্তিরীয় উপনিষদে অরময়, গ্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, এইরূপ ক্রমে নির্দেশ কিয়! 
কোবযসমুহের উপদেশ কর! হুইয়াছে। ইহার পরেই বল! হইয়াছে, আনন্দময় আত্ম! বিজ্ঞান- 

ময়ের অভ্যন্তরে, অথচ তাঁহ। হইতে ভিন্ন। গ্রীতিই উহার পির, 

, যোদ উহার দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ উত্তর পক্ষ, আননা উহায় আত্মা 

এবং ব্রন্ধ উহার পুষচ্ছপ্রতিষ্ঠা। ইহাতে সংশয় হুইতে পারে যে, 

“আনদষযোহভ্যাসাৎ” 

চুত্রব্যাথ্যা 

এফ প্রকার বিশেধণ পক্ষে ভিন্নার্ঘ, বিশেষ্য পক্ষে একার্ধ; যেমন নীলোৎপল, দেবধণ, গাম যুব, লোহিাক্ষ 
ইত্যাদি । এই তৃতীয় প্রকারে সামানাধিকরণ্য ঘটে। | 

কৈরটের প্রাগ্ডত সামাবাধিকরণ্য পদ্দের লক্ষণ-বিচারের সার হর্দা এই বে, ভি ভিন্ন অভিধেয় শবা- 

সমূহের একমাত্র অভিথের পদার্থে বখন অর্থাবসান হর, গুধন উহা! সামামাধিকরপ্য দামে অভিহিত হয়। এখন 
মূলের বিচার করা বাইভেছে।“সত্যং আনমবন্তং অক্ষ” এই শ্রুতিতে সত্য শবা, জান শব ও জনন্ত শব -_ গোর 
বিশেষণ ॥ এই বিশেষণঞ্জলি তরঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ ধরণের গৃচন! করিতেছে। একই বিশেধো ভিন্ন ভিন্ন অভিধের 

শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে! এই নিমিত এ স্থলে গামানাধিকরণ্যের দিয়মই দুষ্ট হয়। বনি উক্ত বিশেষণগুলি তিন 

ভি ধর্ম ন] বুঝাইগ়া, একই ধর্ধ বুঝা ইত, তবে এই বাক্টিকে সামাদাধিকরণোর় উদাহরণে ব্যবধত কয়া বাইত 

দা। কলে এই বিচার দাগ অন্ধ যে বহধর্গাবিশিষ্ট, তাহাই প্রতিগয় হট্ল এখং নির্বিশেধবাদ পিয়ার 
হইল । 



২৩৮ অন্ুব্যাধ্যা 

এই 'আনন্দমন্ধ শব ঘর কি পরব বুঝিতে হইবে কিংবা অমযাদির ভায় উহা বরন্ধেরই 
অর্থান্তর ? 

এই স্থলে “ত্রন্গ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” এই বাক্যে বরন্ধ-শবাধেগে পুচ্ছ শব ব্যপদিষ্টেরই ্ত্ 
লক্ষিত হইতেছে। "আনন্দ ময়োংভ্যাণাঁং*, কঙ্গ শবই এই হুত্রের অধিকার.লব্ধ ; জীব নহে। 
সেই-ব্রক্ষ আনন্দময়। এ শুতে "আনন্দময়ঃ শবাট ক্রুতিতে গ্রথমান্ত পাঠেই বিশ্তুপ্ত হইয়াছে। 
নুত্রকারও এ স্থলে সেই প্রথমাস্ত পাঠই রাধিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম আনাম, ইহাই এই 
সতের বাচা ।* 

"আকা শস্তলিঙ্গাৎ*__এই সুত্রে আকাশ শবে যেমন প্রথষান্ত পদ আছে এবং তগ্ারা, 
যেমন আকাঁশকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, এখানেও সেইকপ। (এস্থলে আকাশ পের 

অর্থ গগন নয়-উহার অর্থ পরমাত্মা। এই পরমাত্মাই অধিল কারণ )। 
এই আননদয় শব্দ-সন্িধানেই তৈত্তিরীয় শ্রতিতে উক্ত হইয়াছে,__” সোধকাময়ত বহু স্তাং 

গ্রজারেয়” ( জীব সম্বন্ধে এ শ্রুতি প্রয়োজ্য হইতে পারে না )। 
উহ্থার পরে উক্ত তৈত্তিরীয় উপনিষদে আরও লিখিত আছে,_“রসো। বৈ সঃ) রসং হেবায়ং 

লন্ধু। আনন্দীভবতি”। :€ ইহাতে বল! হইয়াছে যে, দেই আনন্দময় ) ব্রদ্গই রসম্বরূপ। 
তাহাকে পাইলেই জীব আনন্দী হয়। 

এইরূপে আদিতে ও অস্তে আনন্দময়েরই উপসংক্রমণ কর হইয়াছে। চতুর্বেদ-শিখাতেও 
লিখিত হুইয়াছে;_-“সঃ শিরঃ, স দক্ষিণপক্ষঃ, স উত্তরপক্ষঃ, স আত্মা, স পুচ্ছং।” আনন্দময় 
শবোর এইরূপ পুনঃ পুনঃ বিস্তাসে ইহাই দিদ্ধাত্তিত হইতেছে যে, আনন্দময় আত্মাই পরব্রহ্ধ। 
অতঃপর তৈত্তিরীর উপনিষদ "্অদন্পেব স ভবতি* যে শ্লোক উক্ত হইয়াছে, উহ! অর্থবাধ- 

মাত্র অর্থাৎ প্রশংসাবাকামাত্র। উহ! প্রশংসাবাক্য ও শ্লোকোক্জ বাক্য-নিবন্ধন -অত্যাস- 

বাক্য নহে। - অর্থাৎ এই বাক্যটিকে পুর্ববোস্ত আননানয় পদের পুনঃপুনঃ উল্লেখ বল। যায় ন|। 
পুচ্ছে যে ব্রহ্ম শব্দের সংযোগ হইয়াছে, তাহাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, এই ব্রন্ধ শব সংধোগে 
উদ্ত স্থলে আনন্দের সম্যক্ উদয় উৎকর্ধই ব্যঞ্জিত হইন্নাছে। এই নিমিত্তই উহার প্রতিষ্ঠা। 
এই নিমিত্তই সক্ধের পরে পুচ্ছেই আনন্দের উদয় নিরূপিত হইয়াছে। আনন গ্রকাশের 
সর্বাধিক আধার ত্রন্ধ পদার্থ এই অন্তই ত্র্ধপুচ্ছরূপে কল্পিত হইয়াছেন। তিনি প্রীতি ও 
যোদাদির নি অবয়ববিশেষের অবয়বী হইয়া, আনন্াময়- বলিয়া অভিহিত হয়েন--ইহাঁই 
উপনিবদ্থাক্যের সিদ্ধাত্ত। কিন্ত পুচ্ছ উহার ব্রহ্মমংজ্ঞ!। এই স্থলে আননময়ের নির্বিশেষভাবে 

কলস 

* ভাষ্যকার ীগাদ শবয়াচাধ্য এই আনন্দময় শবের অর্থ গৌণ ব্রন্মপক্ষে ব্যাথ্য। করিয়াছেদ। বৈকব-গাযাকার 
উদ্ারই প্রতিবাধ করিগন। বলিতেছেন,-সুখ্য ব্রন্মকে অধিকার করিয়াই এই হুত্রের অবতারণা, গৌণ ব্রক্ধাকে অধিকার 
করিয়া! নহে। ব্রঙ্থা আননামর়, গ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ এই কথাই বল। হুইয়াছে।- অঙ্যাদ শবোয় অর্থ.“ লাবিশেষ- 
গুজঃজতিং” অর্থাৎ অধিকল ভাবে পুনঃ পুনঃ বলার মামই-্অভ্যাস।। রি 



ডগবৎসন্দর্তের ২৩৯ 
আবিাব। এই ড় বরন্ধ পানের অবয্ববিশেষ। (অনব--বরবী নহেন--অবনধব 
মাত্র)। 

অপর পক্ষে আননদময়ে প্রীতি গ্রভৃতি সবিশেষরূণে প্রকটিত হওয়ার, আনদাময় অবরবী-_ 
ইছাইবিশেষ। এই নিমিত্ত এই আনন্দময় অধিকরণ দ্বার প্রীতি গ্রভৃতিত্ে পরবন্ধের 
শুদ্ধোদয়ই প্রদর্শিত হইয়াছে । তথ্বাতিরিক্ত অপর যাহা কিছু, তাহ! অক্ননয়াদিতে প্রাপ্য । 

এই উপনিষন্ধাক্যে যে প্রিয়াদি ব্িয়ের উপগ্ঠাস কর! হইয়াছে ( পপ্রিয়মেব শিরঃ মোদঃ 
দক্ষিণঃ পক্ষঃ* ইত্যাদি) সেই প্রিয়াদিকে ইষ্-পুত্র-দর্শনজনিত লৌকিক আনন বলিয় নির্দেশ 
করা'উচিত,নছে। কেন না, এ স্থলে যে উপনিষদ্বাক্য বল! হইয়াছে, উহ! পাঁরমার্থিক পথে 
আরোহণের অনুক্রম-প্রক্রিয়ারই পূর্ব পূর্ব্ব সেপানম্বরূপ। অপর শ্রতিতেও বলা হইয়াছে, 
“তন্ত বজুরেব শিরঃ*। 

অতএব এই আনন্দময় অলৌকিক বিশেষবান্। তজ্যন্ তাহার বন্ধে “যতো বাচো নিব- 
তঁত্তে" ইত্যাদি মহ্মাবাঁকা নুসঙ্গতই হুইয়াছে। এ স্থলে একমাত্র আনন্দেরই উদয়ের উপচয় ও 

অপচয় লক্ষ্য করিয়া প্রিয়দি ভেদ-নিবন্ধন পৃথক্গুণত্ব স্বীরুত হয়, কিন্ত বিজ্ঞাননয়াদিবৎ পৃথক 

নহে। 
আনন্দের এই শ্বজাতীয় ভেদ প্রদর্শনের জন্তই বেদান্তকুত্রকার বেদাস্তদর্শনের তৃতীয় 

অধ্যায়ের তৃতীয় পাদদে একটি সুত্রের অবতারণ! করিয়াছেন,-_-«আনন্বাঁদয়ঃ প্রধানন্ত ।” অর্থাৎ 

আননাদি ধর্মনিচয় ব্রন্ষের সম্বন্ধে সর্বত্রই সার্বত্রিক। (আনন্দ বিজ্ঞানাদি বঙ্গধর্মা বলিয়! 
উক্ত হুইয়াছে। যেষে স্থলে ব্রদ্দের কথা আছে, সেই সেই স্থণে এ সকল গুণ কথিত 

না হইচলও কথিতের ন্তায় গণ্য হইবে। ) 
সুতরাং আনন্দাদি গুপসমূহের কোন এক: স্থানে উল্লেখ থাকিলে, অপর স্থলে উল্লেখ না 

থাকিলেও, তংস্থলে সেই সকল গুণ কথিত হইয়াছে বলিয়াই ধর্তব্য। উপাসনায় সর্বত্রই এ 

সকল গুণ ধ্য়। কিন্ত খ্রিগগাদি কেবল আনন্দের হাসবৃদ্ধির মাত্র! প্রদর্শনের জন্তই বল! 
হইয়াছে, উহার! অন্তাত্র ধর্তব্য নহে। 

পপ্রিয়শিক্বাস্তপ্রাপ্তিকপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে”*--( বক্ষহুত্র, ৩৩১২ ) এই শুত্রান্সারে 

একই অন্নসয়াদিক্রযোপাঁনকের উপাসনাভূমিকা-সোঁপানের ভেদ অনুসারে সেই আনন্দময় 

ব্রঙ্মের উদয়ের হাসবৃদ্ধি মাত বলার অভিপ্রায় গ্রকাশ পাইয়াছে। “আনন্দাদয়ঃ গ্রধানসা” 
এই হুতরের ছারা প্রিয়াদি অন্তর ধর্তব্য হইবে না, ইহাই পিদ্ধাস্তিত হইয়াছে। 

* তৈত্তিরীয় উপনিষদে পঠিত প্রিয়শিরত্ব।দি ধর্ণ অস্থীত্র নীত হইবে ন1। কেন না, মেদ প্রমোদ প্রতৃতি 

আপেক্ষিক শঙমাত্র ; সুতরাং হাঁস-বৃদ্ধিমান্। তোর্জায় হুখের তারতম্য ভিন্ন অগর কিছুই নছে। ভাষতীকার 
বাচস্পতি হি মহাশয় প্রিয় মোন ও প্রমোদের ব্যাখ্যার লিখিয়াছেদ, পুত্র-দর্শনজ হখই প্রিয়--উদ্ধার কুশলাদি-- 

সোব, উহার গুধাধিকো প্রমোদ। অতএব শ্রিয়ারি--হুখেক তারতম্য ব! জবস্থা-তেদ বাঠীত জার কিছুই নহে। 

€েহ্ থাকিলে ভাহাতে উপচয় অপচয় অর্থাৎ তারতম্য খাকে। অতো অন্দে তাহাদের আবার নন্াবনা কি? : 



২৪৪ ্ _ অনুব্যাখ্য। 

পূর্বপঞ্গ 'হইতে পারে যে, “এতমাননাহয়মুপসংক্রাষতি* তৈতিরীয়ে এই যে জতি দুষ্ট হয়, 
এই বাকা পরব্রদ্ধবিষয়ক নহে, ক্রমে ক্রমে প্রবিষ্টব্য বিকারাত্ম অনষয়াদিয় ধারা পরিপঠিত 

হওয়ায় আননাময় ব্রদ্মবিষয়ক নহে ।* ইহার উত্তরে বন্তবা এই যে, এ সংশয় অমূলক। 

জরষয়াদির ধারায় আনন্দময় নিপতিত হইলেও সকলের অভ্যপ্তরস্থিত হওয়ায় অরুন্ধত্তী- 

দর্শনের ভ্তায় প্রতিপাগ্ত-রূপত্বের অর্থাৎ ব্রন্বত্বেরই প্রসক্তি হইতেছে। উপসংক্রমকার্থ 
নিবন্ধনও আনন্দময়ের পরব্রঙ্থত্বের ছানি হয় ন|।| কেননা, উত্ত স্থলে পরব্রদ্ধের কেবল 

আবির্ভাব মাত্র অর্থ ই গৃহীত হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে-_যেমন ব্রহ্ধবিদ্ বর্ধক প্রাপ্ত হয়েন। 
উপসংক্রম-ব?ক্যে দেখ! যার, ধিনি আনন্দময় আত্মাকে জানেন, তাহার আন্বত্ব-গ্রাপ্ডি 

ঘ্বটে। ন্ুতরাং তাহার অন্তথাত্ব ঘটে না1। যদি বলা যায় যে, আনন্দষয়ে উপসংক্রমণ দ্বারাই 
পুচ প্রতিষ্ঠাভূত ব্রন্ধপ্রান্তি নির্দিষ্ট হইর়াছে--তাহ1 হইলে ক্রতির কদর্থন! হয়। ধাছারা 
পুচ্ছ-ব্রক্ম মানিয়! চলেন, ইহাতে তাহাদের পুচ্ছ-ব্রক্ষেও দোষ পড়ে। কেন না, শির আদি 

ধার! অনুসারে পুচ্ছ প্রবাহ-পতনে ব্রঙ্গও পূর্ববৎ পুচ্ছত্বে গিয়াই পতিত হয়েন। সে স্থলে, 

% এই পূর্ববপক্ষটি শাবরভাঙ্ত হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। শঙ্কর ভাষ্যে লিখিত আছে,-_/'এতসানন্দময়মা মান 

যুপনাক্রামতীতি, ন তন ব্রন্মবিধত্বমন্তি | বিকারাত্মনাসেবাম়ময়াদীনামনাত্মনামুপসংক্রমিতব্যানাং প্রবাহে 

পতিতত্বাৎ"--১।১।১৯ সুভাব্য ভষ্টব্য। 

1 অরুদ্ধতী দর্শনের বিষ বেদাস্তহুৃত্রীয় শাঙ্কর তাখ্যের ১1১১২ নুত্রের ভাষে)ও উক্ত হইয়াছে, বখা-__ 

“যথাইরদ্বতীবিদর্শনে ঘহ্বীঘপি তারাঘমুখ্যান্বরদ্বতী ভবতি ইত্যাদি ।” _বৃত্তান্ত এই যে, সপ্তবিমগ্ডলের 
মধ্যে অরদ্বতী নায়ী নৃপ্র নক্ষত্রের অবস্থান। বিবাহের সময়ে নববধূকে অরদ্ধতী দেখাইতে, হয়। 
তাহাতে সহজে দৃষ্টিপাত ন! হওয়ায় তৎপার্ধবস্তা স্থলের তারা প্রদর্শিত হয়, তৎপরে ক্রমে লৃগ্ষ তারা- 
গুলি দেখিতে দেখিতে অরন্ধতীতে দৃষ্টি গতিত হয় । এইরূগে অরুদ্ধতী দেখিতে হয়। প্রথম স্থুলে, 
পরে হুদ্ে দ্বতিপাত করার স্থলে এই ভ্তায় প্রযোজা। 

1 উপসংক্রম পদের অর্থ সন্বন্ধে তৈত্তিরীর উপনিষদ্ভাষ্ে প্রীমৎ শঙ্করাচার্ধ্য লিখিয়াছেন,-_-"এতমানন্দ ময়- 
মাত্বানমুপসংক্রামতি ইতি কর্ণকর্তৃত্বানুপপঞ্ডিরিতি চেৎ, ন, বিজ্ঞানমাব্রত্বাথ সংক্রমণন্ত। ন জলৌকাদিবৎ 

 সংকদমিহোপদিস্টতে ॥ কিং ভরি, বিজ্ঞানমাত্রং সংক্রমণশ্রতেতবর্থ; |” অর্থাৎ আত্ম! ও ব্রক্ধ হি অভির 
হয়েম, তাহা! হইলে এই আপতি হইতে পারে যে, একই পদার্থ একই সমন কর্তা ও কর্ণা হইতে, 

পারে না । তাহ! হইলে প্রুতিতে যে লিখিত আছে,--“তমানদ্দময়মাক্মানমুপসংক্রামতি” এই শ্রুতির 

বৈররধ্য ঘটে। তহুত্তরে হল! যায় যে, এই সংক্রমণ পদের অর্থ জলৌকার স্তর এক স্থান হইতে অন্ত 
স্থানে গমন নহে, উহার অথস্বিজ।নমাত্র। 

অতপের হ্মন্তাব/কার সংক্রমণ-পথের বহুল অর্থের খগম করিয়া, ইহার সারার নিষ্র্য করিয়াছেন ঘে, সাঙ্হণ 
পথের এ স্থঝে প্রকৃত অর্থ --আব্ম প্রতিপত্তি 

উষংরাঘবেত্র যতি, তৈতিরীর ভাহো লিখিয়াছেন, উপসংক্রমণ অর্ধ-এাততি। প্রসংপত্বর প্রাপ্তি? অর্থশাইতই. 
স্বীকার করেন না। তিনি বলেন,--“তখ। ন জানলময়ন্ আব্মসংক্রমণৃদুগপন্ততে। তক্মাথ ন প্রাপ্তি; সংকমণন্।? 

বৈধ ভাবাকাযগণ বুদ বিচার ঘার। পাখি অর্েরই প্রতিটা করিয়াছেন। | 



ভাবিঙসনাতের ৬১ 

বঞ্গি। বানি খারা 'জবরধজ” টির ২৪, ০০০ 
নেুপ মা ঘটফে কেম? , 

অপি চ »টভব এষ এব পরীর আত্মা” ইত্যাদি আব্বত্বরণে .উপক্তাব জীনগাখরের 
শরীগত্ব সর্ধাজই প্রতিপন্ন হয় | যৃহদারণাক শ্রুতিতে স্পষ্টতরই পৃথিবী হস্য পরীরং 
ইত্যাদি মন্ত্রে অনত্ধ্যামীর শী স্ব হইয়াছে। সুতরাং শরীয়ত স্বীকার গোবঘনক 
টা পায়েনলা। "' . 

- আনন্মময়ন্ব সন্বন্ধেও শ্রুতি বলিতেছেন,:+তটপেষ এব শারীর আত্মা"--অর্থাৎ আন, 
ময়েরও এই শারীর আর্জা (তস্য আনন্দময়স্য এষ এব শরীরে আনন্বময়ে তবঃ শানীরঃ 
জায্া) এই শ্রুতি অনুসারে আনদময়েরও অপর আত্মার কথা শুনিতে পাওয়া যার) কিন্তু 
এ স্থলে আত্মাস্তর নাই, এই উদ্দেস্টেই বলা! হইয়াছে। শিলাপুত্রই যেমন শিলাঁপুজের 
শরীর, এইরূপে আননাময় আত্মার আনন্দময় শরীর করিত হইয়াছে। অপরাপরগলির 

মধ্যে অয়ময়ের প্রসিদ্ধ শারীরত্ব স্বয়ং হুত্রকারই “নেতরোহুগপত্তেঃ* ১১১৭) অর 
হুক নিষেধ করিয়াছেন ।* 

. এই নিমিত্ত -আনন্াময় শবে পরতস্থই উক্ত হইয়াছেন। ইহার আরও এমা এই যে 
এলোইকামর়ত, রসো বৈ সঃ" ইত্যাদি স্থলে যে পুংলিঙ নির্দিউ হইয়াছে, তাহাতে ০১০ | 

গ্রতিপন্ হ্ঠয়াছে যে, ক্লিবলিঙ্গাস্ত ইহার পুচ শক লক্ষ্য নহে, পুংলিঙ্গাস্ত আনন্দময় শবই উজ 

রতি-গ্রতিপাদক পরর্রদ্পদ- বোধক | “এতমানন্দযয়ম্” এই অন্তিম .বাকোও' গর 

নির্দেশই পরিলক্ষিত হয়। 
“তন্মাধব৷ এতস্বাদাত্বনঃ* এই বাক্যে যে আত্মশষ আছে, তাহাকে . আক করি), 

আননাময় পদটির পরব্রনধ নির্দেশ-প্রবৃত্ধিই উপল হয়, আত্মা! ভিন্ন আনন্বম় পি অপর 

. জর্থ৪ এতদ্বারা! বাধিত হইয়াছে। 
আরও বক্তব্য এই যে, 'লত্যং জঞানমনস্তং ব্রক্ধ” এই শ্রুতি দ্বারা! যে বসত লক্ষিত.. হস 

*স্মাদ্য। এতন্মাদাত্মন* পদ্দের দ্বারাও সেই বন্ধ নিদিষ্ট হয়। এই আনগানয়ই অনগযয়াদি, 
সকলের, অভাততরস্থ জা! । ক্রতিবাক্য তাহাই এরকাশ করিয়া অপরাপর সকলকে অভির 
করিরা, বলিতেছেন, -“অন্টোহস্তর আত্বা আনন্দময়ঃ” এই বলিয়। আননমরকে' আনমযণে 

নি করিয়াছেন । আত্মশন্দের, আকধণ দ্বার! আননাময়কেই সখ্য আজম বল! বাঃ]. 

আাখরূপে আনি পুঙ্ছ মুখ্য আম্মা নছে। শ্রিতেও বল! হঃয়াছে)--"নময়।বিতে বিন্ভি': 

চরম, গুল ও গুষ্মের পর" হত্যা ঝাকো *্চরম+, যঃ' ইত্যাদি পদ পুংলিক। অনময়া।দন 

সংগ্রয়োগে ইনি রম, এই পূর্ধলঙ নির্দেশ “হেতু আনন্মনর়কেই পরব্রথ। বাঁপর। অঙ্গীকার 
বরা হয়ছাছে।' *. রর * ৃ 

ধি। নমারী সাধ, স্াসদ্ষমর নয, কেন না, জঙতে উহার উপপন্ঠি 



২৪২. অনুব্যাখ্যা 

চতূর্কেদশিখাতে ম্পষ্টত;ই “স শিরঃ* ইত্যাদি বাঁক্য দ্বার আরও ম্পই কর! হইয়াছে। 
অতএব আননাময় আত্মাই যে পরশ্রদ্ধ, ইহাই স্ুসিদ্ধান্ত। 

ঞ্লাননময়োহভ্যাসাৎ” এই স্ত্রের সিন্ধান্ত সম্বন্ধে আশঙ্কা করিয়া অপর হৃত্ত রচিত 

হইয়াছে; উহা এই,-_*বিকারশব্ধান্পেতি “চন্প প্রাচ্রযাৎ 1” অর্থাৎ বিকারবাচি অয় 
প্রত্যয়. করিলে আনন্দময় পদটি পরম'ত্বা বুঝার না, বর্দি এই আশঙ্কা কর! যার 
তছ্ত্তরে বন্তবা এই যে, প্রাচুর্যযার্থেও ময়টু প্রতায় হইয়। থাকে। ইহাই হ্ত্রের 

বিকারশব্যাদিত্যাদি অর্থ। এ স্থলে প্রাচুর্য অর্থেই ময়টু প্রত্যয় বিছিত হুই- 
হুত্রব্যাথা| য়াছে, বিকারার্থে নহে। সেই প্রাচুর্য এক বস্ততেই যোজিত 

হয়। যেমন “এচুর-প্রকাশ রবি" অর্থাৎ প্রচুব আছে প্রকাশ যাহাতে--এমন রবি। 

এ স্থলে চক্দ্রা্দির তুলনাতেই সুর্যের প্রক।পের প্রাচুর্য বিবক্ষিত হইয়াছে। এ স্থলে সুর্যের 
প্রকাশ-গ্রাচুর্য্য ময়ট্ প্রত্যয় দ্বার! বল! যাইতে পাঁরে ১--যেমন “প্রকাঁশষয় রবি” | 

পাঁণিনির একটি সুত্র এই যে,_"তৎ প্ররুত-বচনে মটু” (৫181২৭)৯*। এইরূপ 
ষয়টু প্রতায় দ্বারা বিশেষ্য ও বিশেষণে তেদ-ভাব দেখায় ) কিন্তু উহা প্গ্রতিমার 
শরীরে" এই বাক্যের স্তায় আপাতঃ ভিন্ন বলিয়াই প্রতীয়মান হুয়। ইহার দৃষ্টান্ত অনেক 
আছে; যথ।,--্+ক্রঙ্গ তেজোময়ং দিব্যম্* ( হবিবংশ )) “আত্ম! জানময়ঃ শুদ্কঃ* (ভীীভাগব)। 
“তৎপ্রস্কত” পদকে কর্মধারয় সমাস করিয়া ঝ্যাখ্যাত করাই স্থুমঙ্গত। 

শপাদ রাাহ্জন্ামী তদীয় ভাষ্মে বিস্তৃতরূপে লিখিয়াছেন,-_ তওপ্রচুরত্ব অর্থ_-তৎ- 
গ্রভৃতত্ব । "ইহাতে আনন্দ-প্রচুরত্ব ভিন্ন তদিতর ছুঃখ-সত্তাকে আদৌ উপস্থাপিত করে 
না। অপিচ উহ্বার অল্পত1 বোধও নিবর্ভিত করিয় দেয়। 

আনন্দময়ে হঃখের সন্ভাব ৷ অসস্ভাব আছে কি না, তাহা অপর প্রমাণাপেক্ষ । এ স্থলে 
অপর প্রমাণ দ্বারাই আনন্দময়ে দুঃখের অভাব, এই সিদ্ধান্ত কর! যাইতেছে। ছান্দোগা 

উপনিষং বলেন,--তিনি অপাপবিদ্ধ। বঙ্ষানন্দের প্রতৃতত্ব অন্তান্ত আনন্দের অল্পতা-বোধক। 

এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন,*--মান্গুষের আনন্দ পরিমিত, তাহার একটি পরিমাণ আছে। ইহাতে 

বুঝ! যাইতেছে যে, জীবানন্দাপেক্ষা ব্রহ্মানন্দ নিরতিশয় দশা প্রাপ্ত (শ্রীভাব্য )। 

অতএব আননাময়ের কথ। বলিতে প্রবৃত্ত হুইয়াই শ্রুতি' বলিতেছেন,--"তিনি রস-্বব্ধপ। 

এই রস-ন্বরূপ ব্রদ্ষকে প্রাপ্ত হইলে জীব আননাযুক্ত হয় | যদি সেই আকাশবৎ পুর্ণ জানন্দ 
ন। থাকিতেন, তবে কেই ঝ1 জীবিত থাকত, কেই ব৷ গ্রাণকার্ধয করিত,” “এই আনন্দই 

,জীবদিগকে আননদান করেন,” “সেই এই আনন্দই আনন্দের মীমাংস। অর্থাৎ তারঙম্য- 
তা এজি তি 5টি 

* এই হুত্রের অর্থ এইরূপ-_“প্রাচুর্যোণ প্রস্ততং প্রকৃতং তন্ত বচনং প্রতিপাদনস্। তাবে অধিকরণে ব। লুট” 
এই হতে বে তৎপদ আছে, উহ! প্রথমান্ত। বছুলরূপে যাহা উপস্থিত হুর, তাহাই প্রকৃত? / বৃতরাং ধাছ। 

ধহগর়ণে উপস্থিতির প্রতিগাদফ, তাহীই প্রকৃত বচম। বহলতার উপস্থিতি-প্রতিপ মে স্ এর হা। 
ছুন্ধরাং এ স্থলে রাচু্ার্থ মণট করিয়া আনদ্দগর পদটি সাধিত হুইয়াছে। 



ভগবৎসন্দর্ডের ২৪৩ 

রিপা - গ্ষিনি আনন-বক্ষকে জানেন, তিনি তর-বিবর্জিত হয়েন, এই 
আনন্দময়কেই প্রাপ্ত হয়েন” ইত্যাদি শ্রতিতে আননা ও আনম্ধময় শবা একই অর্থে বিস্তম্ত 
হইয়াছে এবং. উহ! পুনঃ পুনঃ উক্ত হইমাছে। 'আনন্দই ব্রক্জ', “অই ব্রদ্ধণ ইত্যাদির স্তায় 
উহা! স্প্তঃ অতান্ত হইয়াছে। ধেমন একই সৃর্ধ্য-প্রকাশ প্রাতে, অস্তকালে, সায়াহে 
ও মধ্যাঙ্ম-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হস, মেই প্রকার একই সি প্রিখাদি-তেদ 
দুই হয়। 

সতএব এই আননাময়ে ষে অপর বস্ত্র অভ!ব, তাহারই জ্ঞাঁপনার্ধ তৈত্তিরীর শ্রুতি 
বলিতেছেন,--যখন স্লাধক ইহাতে অল্পমাত্র তেদ-দৃষ্টি করে, তখন তাহার ভয়ের কারণ ঘটে। 
কিন্বা যখন এই গাধক এই অবিকার, অবিষয়ীতূ চ, অশরীর, অনিরুক্ত, অনাশ্রয়, আনলাময়ে 
স্থিতি করেন, তখন তিনি নির্ভয় হন। ন্তরাং সর্ব গকারে সেই আনন্দময় ব্রশ্নেই নিষ্ঠা কর! 

কর্তব্য। তীহা হইতে চিত্ত তিরোহিত করিপেই মন্ত্র উপস্থিত হয়। গরুড়-পুরাণে 

পূর্বথণ্ডে পরাশরের উক্তিতে লিখিত হইয়াছে,_-যে ক্ষণে, যে মুহূর্তে বান্থদেবকে চিত্ত! না 

কর! যায়, উহাই হানি, উহাই মহচ্ছিত্র, উহ্াই বিভ্রম, উহাই মোহ। সুতরাং প্রতৃত আনন্মাই 
আনন্দময়) আথব1 এ স্থলে প্রিয়াদিতে ষে আত্মার কথা উক্ত হইয়াছে, এ স্থলে তাহাই গ্রহ 

করিতে হইবে । প্রিয়াদি হইতে আনন্দমগ ভিগ্ন এবং আনন্দময় প্রিয়াদির আত্মন্বরূপ, এই 
ভেদ অর্থেই আনন্দ-শব্ের উত্তর ময় প্রত্যয় হইয়াছে । যেমন অন্ময় যক্ত।* অতেদ অর্থে 
আনদত্বের অভ্যাসই প্রযোজ্য । রা 

পুর্ববপক্ষ বলিতে পারেন, আনন্দময় পদটিও বিকারার্থ মটগ্রবাহের অস্তঃপাতী হওয়ায় 

উহাতে অকল্মাৎ অর্ধজরতীবং ? প্রাচুর্ধযার্থ শোভ। পায় না। পুর্ববপক্ষীয়ের এই উদ্ধি সমীচীন 
মহে। কেন না, পুর্বউদাহত আনন্দময় পদের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হেতুতে বুঝ! যায় যে, বিক. 

রাখ মন্টু গ্রত্যনসগ্রবাহ ব্যতিরেকেও আনন্দময় পদের উত্তর মযট্-প্রয়োগযুক্ত আনন্দময় পদ 
জনেক স্থলেই ব্যবহৃত হুইয়াছে। ময় প্রতায়ের প্রবাহে পতিত হওয়াতে বদি আনন্দময় পদে 

দোষ হয়, বরক্ষপুচ্ছও ত তাহাতে পতিত হইয়াছে? সুতরাং পুচ্ছ শব ও ত তাহাতে হুষ্ট হই! 

যায়, আমর! এ কথা বলিতে পারি। অথব! অন্গমন্নাদিতে ও সর্ব বিকা বার্থ দেখিতে পাওয়া 

+ অন্রময়ে! ধ্জঃ ভগবান্ পাণনি প্রাচ্ধ্যার্থে ময়ট প্রতায়ে ঢুইটি পক্ষ করিয়াছেন। এক পক্ষ তাথে--অপর 
পক্ষ অধিকরণে | অরময়ে! ধপ্তঃ) এই উদ্দাহরপটি [দ্বিতীয় পক্ষীয়। বালমনোরমার় ইহার নিম্নলিখিত ব্যাথা। 

আছে; হথা,--“হঠিহ দশৌদন! পশৌ ৩২ সোম সহশ্রম্” হত্যাদি বাকোরুচামংনানি প্রাচুধাযবশিষ্টালানি ইত্যর্ঘঃ। 
ার্থিকন্ধেন প্রকৃতলিঙ্গত্বাতাবাৎ বিশেষ্যনিস্বত।” | 

+ অর্ধজরতীন্তায়-_যে গুলে সর্বত্াগ ঘ। সর্বপ্রহণেরই বিধান, সে স্থলে একাংশের ত্যাগ বা গ্রহণ কর 

হইলেই এই স্যার অবুক্ত হয়। জরতী বৃদ্ধা, তাহাগ পতি খদি তাহার মুখ মাত্র গ্রহণ করেন এবং অন্ত জবর 

ভাগ হয়ে, তাহ হেন ধুজিদূন্ত, এই গ্ভাযের বিষয় ভদ্র । কেহ কেহ বলেন, একই নারীর অর্ধেক ভাগ 
জন্মাদীর্ঘ এবং অপনার্ধ তয়ণ ) ইহ। যেমন অসম্ভব, প্রস্থত বিষয়ও তজগ। এ 



২৪৪ . অন্ুব্যাখ্যা, রর 
বায় না। পূর্ববপক্ষীরদের মতেও প্রাণময়ে বিকারার্থ পরিত্যন্ক হইয়াছে। তংস্থলে প্রাণাপান 
প্রভৃতিতে প্রাশবৃত্তি-নিবন্ধন প্রাচুর্য অর্থেই ময়ট্ প্রতায় হইয়াছে । 

শপৃথ্থিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” এ স্থলে পৃথিবী অভিমানী দেবতায় 'প্রাণবিকাঁরের অভাঁব। 
আমাদের গ্বমতে কিন্তু অ্গ-রস-মনেরও প্রাচুর্ধযতা অর্থ। অগ্নের রস অল্নেরই বিকার । উচাঁর 

উপলক্ষিতত্ব হেতু উহার অন্নবিকারও উপলন্ধ হইতেছে । সেই অক্নে জলাদি বিকার 

প্রাচূর্্য-বিশিষ্ট । পাণিনীয় সুত্র এই যে, দ্বাচস্ছন্দসি ' দ্বাচঃ প্রাতিপাঁদিকবিকারাবয়বয়োর ধঁয়ো- 

শ্ছন্দসি ময়ট্ স্তাৎ। ) অর্থাৎ স্বিশ্বরবিশিষ্ট গাঁতিপা্দিকের উত্তরই বিকার ও অবয়ন অর্থে বেদে 
ময়ট প্রতায় হয়? কিন্তু বু স্বরবিশিষ্ট প্রাতিপাদিকে বিকারার্থে বেদে ময়ট_ প্রত্যয় হয় না । 

অপিচ আনন্দ শবের অর্থ শুদ্ধ বঙ্গ, এই যদি বিপক্ষের মত হয়, তাহা হইলে উহ্ধাতে 

যিকারও সম্ভবপর হয় না। স্থতরাং আনন্দময় পদে বিকারার্থত। ঘটে না। 
এক্ষণে অন্ত হেতু গ্রদর্শন করিয়া! হুত্রকার বলিতেছেন,-_-“তদ্বেতৃব্যপদেশাচ্চ* অর্থাৎ বরঙ্ধাই 

জানম্বের মূল, এইরূপ নির্দেশ আছে বলিয়া আনন্দময়-শবস্থ ময়ট, গ্রত্যয়ের প্রচুরার্থতাই পিগ্ধ 

হুয়--বিকারার্থ হয় না। শ্রুতিতেই ইহার আনন হেতুত্ব উপদ্িষ্ট হইয়াছে ; যখা,-“এধ 
হোবানন্দয়তি।” যেমন প্রচুর-প্রকাঁশ-গুণবিশিষট হুর্য্যান্বি অন্ধকার 
বিনাশ করিয়া জগৎ প্রকাশিত করে, কিন্তু তুচ্ছ প্রকাশলক্ষণ ক্ষুর 

, তারকাদির সে সাম্য নাই। 

প্রকাঁশ-বিকাব-গ্রচুর জলার্দির প্রকাশন সামর্থ্য নাই। কিন্তু সর্বতঃই প্রচুর আনমা- 
বিশিষ্ট ব্রঙ্ষই সকলকে আনন্দিত করেন। এই হেতুর উপদেশ দ্বার! '্রাচুধ্যের স্বরূপাতিশয়- 
পরঘ্ই প্রকাশ পায়। প্রকাশযুক্ত রত্বাদির দ্বার! যে প্রকাশন-ক্রিয়৷ ঘটে, রত্বস্থিত জ্যোতি 

দ্বাাই গে ব্যাপার সম্পর হয়) রত্ধের পার্থব অংশের দ্বার তাহা হয় না। সুতরাং আনন্দই 

আনন্দ দান করে। “এষ হোবেতি" এই শ্রতিতে ষে 'এবকার আছে, তন্বার! প্রাগুক্ত ভাবই 

ব্যঞ্িত হয়। : 

আর এক পূর্বরপক্ষ এই যে, গুচ্ছে যখন ব্ক্ষশব্ব-মংযোগ আছে, অতএব পুচ্ছেরই ব্রহ্গ- 
লংজ্ঞ। উপযুক্ত) আনন্াময়ের বক্ষসংজ্ঞ! কেন? ইহার উত্তরার্থেই অপর হুত্রের অবভারপা-" 

পঙ্ঈান্ত্রবর্ণিক মেব চ গীয়তে" অর্থাৎ মন্ত্রবাক্যে যে ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, সেই ব্রদ্ধই এই আনন্দময় 

বাক্যে অভিহিত হুইয়াছেন। “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম+ ইহাহ মন্ত্রবাক্য। 'অন্নং ব্ন্ষেতি ব্জনাৎঃ 

রক ইভা অর্ধাং অন্ই বর্গ, আতিবাক্যে ইহ| বর্ণিত হওয়ায় বন্ধই অগ্রময় বলিয়া 
টিক অভিহিত হইয়াছেন। 'বরঙ্গবিং পরব্র্ধকে প্রাপ্ত হন? এই শ্রতিদ্বার! 

জান! বায় যে, ব্রদ্ধ জীবের প্রাপ্য বস্ত বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছেন। 

“্রহ্ধবিৎ বুঙ্ধকে প্রাপ্ত হয়েন” ইহ! খগ.বেদে উক্ত হইয়াছে। সেই ব্রজ্মকে লক্ষ্য করিয়া, 

ভীহাকে গ্রতিপাদ্যয়পে গ্রহণ করিয়া অধ্যেত্গণ কর্তৃক এই খগ বাক্য কথিত হইর়াছে। 
“ডম্য চ ত্মাধ! এতশ্মাদাত্বনঃ এই শ্রুতিবাক্যে আত্মপব-নির্দিষ্ অন্ধের আত্মতাৎপর্যয আননাধয়েই 

তদ্ধেতু ইত্যাদি গুত- 

ব্যাথ্যা 



উগবগুসন্দর্ডের ২৪৫ 
পর্যবসিত হইয়াছে। কেন না, আনগময়ে সর্ধাস্তরতমত্ধের পরিসমাপ্ি হইকসাছে। সরা 
আনন্দময়েই বরজ্ষের পরধ্যবসাননিবন্ধন ব্রদ্ধানন্ফোপবন্ধিযূত আনন্দময়ের পর্ব “পত্যং জ্ানং 
অনস্তং ব্রহ্ম" «ই মন্ত্র ধারাই সিদ্ধ হয়। আনন্দই জ্ঞানের আকরত্ব বিস্তমান, এই জন্ত তাহাতে 
অনস্তাদী মিশ্রিত থাকিলে ও, উহারাও 'আনন্দরূপেই প্রতিভাত হয়; স্থতরাং অর্থভ্েদ হয় 
না। তাই শ্রুতি বলেন,__প্রজ্ঞানঘনই আনন্দময়। পুচ্ছে আননাময়ের বিশেষ উপলব্ধি না থাকায় 

এই. ব্রহ্ধত্ব পুচ্ছেও প্রিয়াদি অপেক্ষা অধিক, এই কথা বুঝাইবার অন্ত ন্রদ্ধ পৃচ্ছং প্রতিষ্ঠা” 

এই বলিয়! পুনর্ব্বার উপদেশ কর! হইয়াছে । ফলতঃ উহার প্রাধান্ত প্রদর্শনের জন্ত নছে। 

অতএব শ্রুতি বলেন,--প্যদ্দি কেহ ব্রহ্ম নাই, এরূপ মনে করেন, গুবে সেও অসৎ হয় অর্থাৎ 

আত্ম নাস্তিক হয়, (কিস্তু কেহই আত্মগ্রতায়হীন হইতে পারে না । ) আর ধিনি বক্ধ আছেন 

বলিক্পা! মনে করেন, তিনি সৎ বা আল্মান্তিক হয়েন।* লবিশেষের মুখ্যত্ব নিবন্ধন এই ন্নেক 

আননময়ত্ব অর্থ-ব্যঞ্জক এবং সম্যক আত্মপ্রঞ্যায়স্থচক বলিয়া আনননয়ই মুখা। 

এই প্লোক নির্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদক নছে। কেন না, উহাতে সনবায়রূপে সত্বার নিঙ্দে 

রহিয়াছে। 

পূর্বপক্ষ বন্দি এরূপ বলেন যে, গ্রকাশমাত্রই চির্াত্মীর সত্তা, অন্ত কিছু নহে, তাহ! 
হইলেও উহ! সবিশেষত্বেই পর্য্যবসিত হয়। অপি চ *ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” এই বাক্য বলিয়া 
“অয্লা্ধৈ গ্রজাঃ গ্রজায়ন্তে” অর্থাৎ অন্ন হইতে প্রজাগণ সমুৎপন্জ হয় ইত্যাদি অযময়াদি কোব- 

তাৎপর্যযক ্লোকসমূহ পুচ্ছমাত্রপর নহে, অপি তু অন্মমগ্াদিপর, এইরূপে এই ক্লোকটি নিশ্চয়ই 
আনন্দময়পর, তগ্থিষয়ে সন্দেহ নাই। 

এই গ্রকার "নেতরোইনুপপত্তেঃ* ইত্যাদি হুত্রসকলও আনন্দময়ের জীবত্বনিষেধপর। এ 

সকল হুত্রদ্ধারা আনন্দময়ের পরত্রঙ্গত্বই সাধিত হইন্নাছে; ন্ুৃতরাঃ এ বিষয়ে বেশী বল! বাহুল্য 

মাত্র । | 

শান্করভাষ্য পাঠে বোধ হয়, হুত্রকার বেদব্যাস যে বেদাস্তের অর্থ সন্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন, 

ইহাই যেন শ্রীমৎ শক্করাচারধ্যের নিগুঢ় অতিপ্রায়* এবং সুত্রকারের প্রমাদ মার্জনা করার 
উদ্দেন্তেই ষেন ভাষ্যকার স্বকীয় চাতুরী-ব্যঙ্গভলগী দ্বারা আনন্দমন্ধ অধিকরণের নিনলিখিত- 
রূপ ব্যাধ্যা করিয়াছেন, 

' আনন্দময় ইত্যাদি শ্রতিবাঁক্যে “্রন্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠ।% এই বাঁক্যছ্বার। বঙ্ধকেই প্রধান বলিস! 

ক জীমংশক্বরাচার্ধয ১১১৯ সুত্রতাযো লিধিয়াছেন,--“ন চানঙ্গময়াতযাসঃ আগতে প্রাতিপাদিকা ধর্মাতরমেষ 

হি সর্বজ।ভান্ততে * * যদেঘ জাকাশ আনন্দে! নগাদিত্যাদি ব্রন্ষবিধয়ঃ প্রয়োগ: ন গ্বানন্মময়াত্যাস ইত্যবগত, 

ব্যম*। অর্থ, আননাময় শুদ্ধ বদ্ধ নেন যণিয়াই শ্রুতি আনদামরর অঙ্খাস (পুনঃ পুরঃ উল্লেখ ) দা করিয়া 
জনগমাত্রেরই পুদঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। * * এই সকল ছেতুতে পররব্রক্চ বিষয়ে আনন শবের প্রয়োগ 

থাকার ল্্টভ:ই বুঝ! যাইতেছে যে, আননব্রদ্ধই অভ হইয়াছেন -_-আননামর অত্যন্ত হন নাই ।-_ইহাই প্রীদখ- 

শন্বয়া৪।ধ্যের উক্তি এবং এই উজির প্রতিই ভ্রীপাগ প্ীজীব কটাক্ষ করিয়াছেন। 
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উপদেশ কর! হইয়াছে । বিকার-হুজে বিকার শবের অর্থ--'অবরব' এবং প্রাচুর্য শখের 
অর্থ 'সৃশ*বলিয়! বুবিয়! লইতে হইবে। শ্রীমৎ পক্করাচার্ষ্ের এইরূপ ব্যাধ্যা স্বীকার করিলেই 
ইহা! বুঝিতে হুইবে যে, সুত্রকারের শবজ্ঞান ছিল না_-ভিনি শাঁবিক ছিলেন ন1। . কেন না, 

তিমি যে যে শব বাবহার করিয়াছেন, সেই সকল শবের সে অর্থ বেদাস্তসন্মত নহে । গ ইহার 
উত্তয়ে আর কি বলিব?) ময়ট, প্রত্যয়জনিত বিকার-প্রাচূর্য.যৌধক অনস্তর-নির্দিষ্ট শব- 

সমূহের অন্ত অর্থ হ্টতে পারে কি না, বাঁলকেরও তাহ! হৃদয়জম হইতে প'রে অর্থাৎ ময়ট, 

প্রতায় ছারা বিকারার্থ ও প্রাচ্ধ্যার্থই হয়, এতত্বাতীত বিকার ও গ্রাচুধা উপবক্ষা করিয়া 
অন্ত অর্থের কল্পন। ভ্রমাত্মিক । 

গন্য ও বাধুপূরাণে হুত্রের যে লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টতঃ লিখিত হইয়াছে, থে 

বাক্য জল্লাক্ষরে গ্রধথিত হয়, যাহার অর্থ অসনিগব, বাছা! সারবং, বিশ্বতাদুধ, অবাধও অনিদনীয়, 
তাহাই হুতর। (লুতরাং যাহা মহধি-প্রণীত বক্গহৃত্র বলিয়! বিহ্ম্মগুলী দ্বার! চিরদিন গৌরব 

পাইয়া আসিতেছে, ীমৎশক্কর তাহারই শব্বিভ্তাস-ভ্রম প্রদর্শন করিতেছেন, ইহা! অত্যাশ্চর্ধয)। 

আরও কথা! এই যে, “আননময়োহভ্যাসাৎ” এই সৃত্রার্ধে প্প্রিয়ঃ শিরঃ” ইত্যাদি যে 
আনন্দময়ের অবয়ব নহে বলিয়! ব্যাখ্যাত হইয়াছে,* বিকার শব্ষের অর্থ অবয়ব বলিয়া স্বীকার 

করিলে তাহা ব্যর্থ হইয়া যাঁয়। কেন না, প্প্রির্ঃ শিরঃ* ইত্যাদি স্থলে শিরস্বাদি শব্বসমূছকে 

লোঁকিক বলিয়াই নির্ধারণ কর! হইয়াছে, বিজ্ঞানাদির স্তা় ব্রদ্ধ বলিয়া নির্ধারণ করা হয় নাই। 
অতএব আনন্দময়কে পরব্রঙ্গ বলিয়! স্বীকার করিলেই প্রিপ্ন প্রভৃতি সেই পরব্রন্ধের “বিশেষ 

বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। ইহা দ্বারা পর-বন্ধের স্বরূপ প্রকাশের বিশিষ্টত্বই প্রতিপন্ন 
হইল। তাহা হইলে পূর্ববপ্রদর্শিত যুক্তির ন্যায় এ স্থলেও পরম তত্ত্বের শ্বাংশ-বৈশিষ্ট্য অবস্থাই 

গ্বীকাধ্য ; নচেৎ বস্ততন্তবের শ্বগত একদেশ অন্বীকারে অপর এক দেশের উদ্নয় বিরুদ্ধ হইয়া 

পড়ে। এইকপ যুক্তি সবার পরম তত্বের অংশ বৈশিষ্ট্য বান স্থাপিত হইয়াছে। 

তৈত্বিরীক্ আরণ্যকও বলেন,--.এই আনন্দের অতি অল্পমা গ্রহণেই অন্ঠান্ত তৃতসমূহের 
আনন ভোগ হয়। 'অপাঁণি-পাদ* প্রভৃতি শ্ররতিতে নিরবয়বতান্চক যে নকল শব আছে, 

সেই সকণ শব্ষের জর্থ প্রাকৃত অবয়বরছিত' বলিয়া 

বুঝিতে হইবে। এই প্রকারে সেই নিরুপাধি পরমতত্বের আনন্দ 
প্রকাশের অনস্তত! বুধাইবায় জন্ত রমস্তাগবতের একাদশে গ্রদত্তাজের-উক্তিতে 'সন্যোহ' শব্বের 
প্রয়োগ হুষ্ট হয়ঃ বথা--'তিনি নিরুপাঁধিক এবং কেবলানুতবানন-সঙ্দোহ' ( শ্রীতাগবত, 

নির্বিিশেষ বাদ খওন 

* “আমন ময় হত্যানাং* এই পুত্রেয় অর্থ করিতে প্রধূত্ত হইয। যত শখ্ষরা চার্য। লিখিয়াছেন,--বুখা শ্চদাা 
স্তাৎ ন শ্রিরাদিসং্পর্শঃ সাং হত্ত, ব্ষে প্রিযাদীনাং শিরপবাদিকলনাহস্থপপন্। ুখ্যন্াত্বুনঃ ইতি অভীভাদদ- 
রোপাধিজণিত সান ঘ।হাবিবীতাদোবঃ। শরীরত্বমপা। নদ নয়ন রময়াদিশরীরপরস্পরা মানাং ম টি 

সাক্ষাদেৰ শরীর়ত্বম্।” - 
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১৯৯১৮ )। অতএব ( অবয়ববিশিষ্ট হইলেও তাঁহাকে নম্বর বল! যায় না; কেন-ন1) তাহার 
অবয়ব অপ্রাকত ; স্থতরাং অনশ্বর। 

এইরপে 'জগ্মান্তস্ত" হইতে “ক্রুতত্বাচ্চ' সুত্র পর্যাস্ত ব্যাখ্যায় সবিশেষতবই স্থাপিত হইয়ছে। 
“ভত্বাচ্চ” এই হৃত্রের ব্যাধ্যায় ভ্রীপাদ রাষান্থজ লিখিয়াছেন, স্বয়ং হুত্রকার, এই সকল 
শ্রুতি স্থারা * নির্বশেষ চিন্মাত্র বক্ষবাদ নিরস্ত করিয়াছেন। 

যে ব্রদ্ধ জিজ্ঞান্ত, তিনি পরমার্থতঃই মুখ্যভাবে ঈক্ষণাদি গুণ-যোগি। ( ঈক্ষ ধাতুর মুখ 
অর্থ দেখ!) ন্ুতরাং বেদান্ত যেব্রদ্ধ জিজ্ঞান্ত হইয়াছেন, তিনি দর্শন-গুণযোগি; অতএব 
মির্বিশেষ নহেন। “গৌণণ্েম্াত্মশবাৎ” ইত্যাদি সত্বেও সবিশেধ-বাদই স্থাপিত হই়াছে। 
নির্বিশেষ-বাণে ব্রদ্ধের সাক্ষিত্ব পর্যান্ত অপারমার্থক হইয়া পড়ে। বেদান্ত-বেস্ত স্রন্ধ সম্বন্ধে 

জিজাসার কথা আছে (বাহ! জিক্ত।সায় জানিতে হয়, তাহা সবিশেষ ), সেই ব্রহ্ধ যে চেঙন, 
“উক্ষতেনাশবাম্* এই সুত্র দ্বারা! তাহ! প্রতিপাদিত হইয়াছে । চৈতগ্র-গুণ-যোগই--চেতনস্ব। 
সুতরাং বদি বল যে, ঠাহাব ঈক্ষণ-গুধ নাই--তিনি ঈক্ষণ-গুণ-বিরহিত, তাহা হইলে 'তিনি 
অচেতন, গ্রধানই হুইয়। পড়েন। 

নির্ব্বশেষ-বাদে কেবল দোষেরই প্রবর্তন! হয়। এ বিষয়ে আর অধিক বিস্তারের প্রয়ো- 

জন কি? 'ন স্থানতোহপি পরস্যোভগলিঙ্গং সর্বত্র ছি,-- ব্রহ্ম স্থ, ৩২১১) এই অধিকরণে 

সকলগুলি বাকা সবিশেষত্ব-গ্রতিপাদক। উল্ত সথত্রের তাৎপর্যয!থ “এই যে, প্সর্বকর্থা সর্ব 

কামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ* ইত্যাদি ছান্দোগা শ্রতি-দকল মবিশেষত্বেরই বোধক। আবার অপর 

পক্ষে “অস্ুলমনথহ্ন্বমদীর্ঘং ইত্যাদি বৃহদ্বারণডক উপনিষদের শ্রুতিসমূহ নির্ব্বশেষতের 

বোৌধক। পরম্পর বিরোধ নিবন্ধন এই উভয় বোধকত্বই পরম তত্ত্বের পক্ষে সম্ভবপর নহে। 
উপাধিযোগে তাহার সবিশেষত্ব এবং স্বতঃ তাহার সবিশেষত্ব--এবপ হইতে পারে না। 

কেন না, উপাধি-সম্বন্ধই হউক বা উপাধি-সম্বন্ধের অভাব স্থলই হউক, সর্বজই তাহার 
বিশেষত্ব উপলব্ধ হয়। উপাধি সম্বন্ধে উভয় প্রকারেই সবিশেষত্ব প্রতিপন্ন হইয়। থাকে। 
উপাধি দ্বার! তীহার যে শ্বরূপ-শক্তি উপলব্ধ হয়, তাহ! হইতেই সবিশেষত্ব প্রতিপন্ন হয়। যদ্দি 

কাহাতে স্বরূপশর্ভি না থাকে, তাহ! হইলে সেই জড় উপাধির প্রবৃত্তি প্রভৃতিও হইতে পারে 

ন1। আপিচ সেই উপাধি--আগন্তকও নহে। 

ক জীরাসানুজ-ভাবোর 'শ্রতত্বাচ্চ' এই হুজ্রেরডাযোর যে অংশ এ স্থলে উদ্ধত হইয়াছে, ভাহাতে আছি; 

শ্রতিতি৮ এই প্রকার পদ আছে। “এই সকল শ্রুতি দ্বার” উক্ত অংশেরই জনুবাদ। শ্রপাদ রামানুজ এই হুর 
ব্যাখ্যায় ইতংপুর্র্ধে এ নকল শ্রতির উল্লেখ করিয়াছেন, বথা.- (১) অনেন লীখেনাক্নাহনুপ্রবিষ্ত নানরূপে 
ব্যাকয়বাণি-_ছালো, ৬,প্র ৩, খ২। (২) সম্মলাঃ সৌম্যাঃ সর্ব! ইত্যাদি-তৈ জা,। (৩) উতঙাত্াহযং 
সর্ধবং তৎসন্বং স আত্ম।__ছান্দোগ্য। (৪) যচ্চান্ডেহা তত বচ্চ নাতি তৎ সর্ববং তশ্মিন সমাহিতয্”-ছ1!। (৫) 
তন্সিন্ কামাঃ সঙাহিতাঃ। (৬) এব আয়! অপহতপাপ্ষ! বিগ্রর ইত্যার্দি। (৭) ন তণ্ত কশ্চিৎ পতিরস্তি 
লোকে (শ্বেস্তাশ্থ)। (৮) দর্ববাণি রূপাণি বিচিত্য ধারঃ--তৈতীরিয় আরণ্যক । (৯) অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শান্তা 
জনানাং-_তৈ জ!। . (১০) বিশ্বাত্বানং পরারণন্। (১১) পতিং বিখ়াযেখরদ্। (১২) বন কিঞ৭ 
জগবন্িন ইত্যা।ঘ | 
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ছান্দোগা উপনিষৎ বলেন,--“সদেব সৌমোদমগ্র আসীৎ এই শ্রতিতে যে 'ইদং শষ 

আছে, তদ্বারাই অগ্রে তাদাত্ম্য ভাবে বিশেষের সত্তা কথিত হুইয়াছেঁ-এ গলে উপাধি-দোষ* 

লিগুতার অপবাদ সপ্ভবপর নহে। বিশুন্ব ব্রহ্ম দ্বারা উপাধি-্পর্শ সম্তভাবনীয় নহে। কেন না, 

শ্রুতি তাহাকে অপাপবিদ্ধ বঙ্গিয়! বর্ণন করিয়াছেন। এতত্যতীত এক বিজ্ঞান ছার! যে সর্ব- 

বিজ্ঞানের প্রতি! কর! হইয়া'ছ, তাহা সবিশেষত্বরই বোধক। এইরূপ জগছুপাদানত্বা দি 

বাঁকা এবং জগজ্জীবতাদাত্মা বাক্য (অর্থাৎ ব্রহ্ধই জগতের উপাদান এবং জগৎ ও জীব তাদাত্মা 

সম্বন্ধে ব্রন্ধ ) নির্ব্িশেষত্ব বিষয়ে--উপক্রম-বিযোধরূপে উপলব্ধ হয়। “সদেৰ সৌমোদম্” ইহাই 

উপক্রম-বাকা। এ স্থলে 'ইদং, অর্থাৎ জগৎ ব্রন্গেরই বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে । «সং, 

এবং “ইদম্+ এই উভয়ের ন্যায় প্রাগুক্ত উভয়ের অবিরোদ প্রদর্শন করার এক মাত্র উপান--"' 

উদ্ধাদের তাঁদাত্থ-ভাবে সামানাধিকরণা হইতেই সম্ভবপর হয়। সবিশেষত্বেই সামানাধিকরণ্য 

দুষ্ট হয়,--পরমাত্ম-সন্দর্ভ ব্যাখ্যায় তাহ! সবিস্তার বলা হইবে। *একমেবাদ্িতীয়ং ব্রহ্ধ”* এই 

শ্রুতিটি নিরুপাধি বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ইহার উপক্রমে “সদেবেদম্* এই শ্রুতিতে যে 
“ইদং শব আছে, তাহার বিরোধ ঘটে বলিয়। “একমেবাদ্ধিতীয়ং ব্রহ্ম" এতন্্বার। উত্ত “ইদংঃ 

শবের বাচ্য পদার্থের অভাব বুঝায় না। তাহা হইত “ইদং* শব্দের অর্থবোধ কিরূপে হইবে? 

তছতরে. বল! হইতেছে যে, ইদং-শব্ব-বাচ্যও সেই ্রন্ধ শক্জিত্বেরই বোধ ভল্মায়। *একষেবা* 

দ্বিতীয়ং* বলিতে যে 'একং' শব্ধ রহিয়াছে, উহ্হাতে জগছৃপাদানস্বর্ধপ এঃন্ধর 'একত্বই বুঝার-__. 
পরমাপুবন্বাহুল্য বুঝায় না। “অদ্বিতীয়” শবে ব্রদ্ধ যে ন্বকীর শিতে সহারবান্, কিন্তু কুলাল!* 

বির স্তায় মুত্তিকা-বস্তর সহায়শীল নছেন, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। উক্ত শ্রতিতে ষে 'এব' পদ আছে, 

উহা 'রন্ধ-শক্তির অসম্ভাবন! নিবৃত্তির জন্তই প্রযুক্ত হইয়াছে । সেই অব্যক্ত ব্রহ্ধেব তৎশক্কিত্বেও 
ষে উপাধি-প্রত্যয় ঘটে, তাহা বহিরগ্গত্ব হইতেই প্রতিপন্ন হয়। মায়াবাদীর!। “অথ পরা বয়! 

তদক্ষরমধিগম্যতে”, 'য্রদদৃশ্যমগ্রাহ্ম্চ এই সকল শ্রুতি উপাধি-প্রতিষেধক বাকা বলিয়। 

উদ্ধৃত করেন। এই সকল বাক্যে গ্রাক্কৃত হেয় গুগসমূৃহকে প্রতিধিদ্ধ করিয়! ব্রচ্ষের নিত্যত্ব 
বিভুতবাদি কল্যাণ-গুণ গ্রতিপন্ন হয়। 

“নিত্যং বিভুং সর্বগত্তম্ঠ এবং 'নিগুণং নিরঞ্জনম্* প্রভৃতি শ্রুতি ব্রদ্ধের প্রাকৃত হেয় গুণ- 
বিষয়ের নিষেধস্চক | যিনি ব্রদ্দেং সকল গুণেরই নিষেধ সাধন করিতে ইচ্ছুক, তাহার 

সেই প্রয়াসে স্বপক্ষ-স্বীকত ব্রদ্ষের নিত্য গুণাদিও নিযন্ধ হই পড়ে। 

বাহার! ব্রন্ধেণ জানমাত্রস্বরূপ শ্বীকার করেন, তাহাদিগকেও এ কথা স্বীকার করিতে 

হয় যে, ব্রহ্ম জ্ঞানম্বরূপ। তংস্থলেও তাহার স্বরূপত্বেও তাহার জ্ঞাতৃত্ব রহিয়াছে, এ কধ। 

অবস্থাই ত্বীকার করিতে ₹ইবে। সুতরাং এ সকল স্থলেও তাদৃশ নির্বিশেষত্ব উপপন়্ হয় ন। 
“আনন্দে! ব্রহ্ম” এই শ্রুতিও নির্বিশেষত্বের সাঁধচ নহে। ব্রদ্ধ শব নিজেইল্প্রপে 

নবিশেষত্ববোধক ) যেহেতু বৃংহণার্ধ,শব্ধ হইতেই ব্রন্ধ শব্বের উৎপত্তি । প্আননাং ব্রহ্মনো” 
বিধান! এই শ্রুতিতে জানা যার, ঙ্গেরই আনন্দ। ভুতরাং ভোগ নির্দেশ অতি স্পট । "ও 
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“যতো বাচে৷ নিবর্ধত্তে” এই শ্রুতি নির্বিশেষদ্ব-বোধক নহে, ব্রচ্মের অলৌকিকত্ব ও 
অনত্বস্থ বুঝাইবার জন্তই এই শ্রুতির অবতারপ। | সুতরাং 'ব্রন্ধ তে ক্রবার্ি' “্দ্ধবিদাক্মোতি 
পরম্চ এইরূপ শ্রুতির স্ধিত উক্ত শ্রুতির বিরোধ ঘটন হয় ন। 

নির্বিশেষবাধীদের অপর শ্রৌত গ্রমাণ এই যে, “যখন স্বৈতের স্তাঁয় জ্ঞান হয়, তখন জীব 
ইতর পদার্থ দর্শন করে, যখন ইহার সর্বত্রই আত্মজ্ঞান হয়, তখন আত্ম। আর কাছা বারা 

কাহাকে দেখিবে 1” ইত্যাদি । “এখানে নান! কিছু নাই, যে এখানে নান! দেখে, সে মৃত্যু 

হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ইত্যাদি বাঁচক শ্রুতিবাঁক্যে জীব এবং মায়! ব্রহ্মশক্তি বলিয়া এবং 
সমগ্র জগৎ ব্রহ্ধকার্ধয বলিয়া সকল পদার্থের অন্তর্ধ্যামীই যে বর্ষ, এইরূপ তাদাত্থ্যবশতঃ 

উহার! ব্রক্ষাতিরিক্ত শ্বতন্ত্র পদার্থ নহে, এই হেতু তর্দেকাত্মবিরোধী তদতিরিক্ধ নানাত্বেরই 
গ্রতিষেধ কর! হুইয়াছে। কিন্তু এই ব্রদ্দের ষে এই সকল পদার্থ--এরপ স্বরূপতেদ 
অনীকার করিয়া সর্বথা নানাত্তের গ্রতিষেধ করেন নাই। কেন না, “আমি বহু হইব, 

অন্মিব এই শ্রুতিতে সেই সংশ্বরূপ নির্বিকার ব্রহ্মোর অচিস্ত্য শক্তি-বলে কার্য্ভাব-তেদ 

অনগীকৃত হুইয়াছে। বক্ষ সন্ধে গ্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণপ্রাণ্ড নানাত্ব প্রতিপন্ন করিয়া 

গ্রতিষেধ-বাঁক্যত্বার। তাঁহার বাধ! উৎপাঁদন-প্রয়ান উপহাঁসাম্পদ ৷ শ্রীভাষ্যে জিজ্ঞাসাধিকরণে, 

নির্ধিশেষবাদ-ধণ্ডনের এইরূপ বহুল আলোচনা আছে। 
"নেহ নানাস্তি কিন” এই শ্রুতির প্রকৃত অর্থ এই যে, এই ব্রঙ্গে যাহ! কিছু আছে, 

তাহা ্বরূপাত্মবক । এখানে নান! শব্ধ বৈয়াধাত্মক। 

. অপিচ বথায় “আন্ত কিছু দেখা যায় না, অন্ত কিছু শুন! যায় না, আন্ত কিছু জান! যায় না, 

তাহা তুম” । অপর পক্ষে প্যথায় অন্ত দেখ যায়, অন্ত শুন যায় এবং অন্ত জান! বায়, তাহ! 
অল্প ।”--ছাঁন্দোগ্য, ৭২৪1১ এবং “যাহা অল্প, তাহ! মরণ-ধর্শীল, ॥ মুলে যে 'নাস্কৎ পঞ্ঠতি' 

বাক্য আছে, তাগাতে তন্মা দর্শন নিবন্ধন রূপবন্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। এইকপ গ্নান্তঃ 

শৃণোতি* পদ ছার! ব্রর্দের শব্ববন্ই দর্শিত হুইয়াছে। এই ছুইটি উপলক্ষণ'মাঅ। ইহ 

হইতে ম্পর্শবন্বও জেয়। কেন না, ভ্রতিতে লিখিত হুইয়াছে,--“তিনি সর্বগন্ধ, সর্বরস”, 

(ছান্দোগ্য, ৩/১৪৪.)। এইরূপ বহিরিজ্িিয়সসূহেও তাহার শ্ফুতি প্রদর্শিত হইয়াছে। *নান্ত- 
দবিজানাতি” বাক্যে অস্তঃকর়ণেও তীহার শ্ফুত্তি উপনিষ্ট হইয়াছে। তিনিই অনন্তরূণে 
স্কুরিত হন, এই অন্ত তাহাতে অন্ত পদার্থের দর্শন সস্ভাবিত হইতে পারে না!) শ্রতি তাহাই 

নিষেধ-বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। সমগ্র জগৎ তীছারই, বিভূতির অন্তর্গত ॥ শুদ্ধচিত্ে 

জগৎও ভাহারই বিভূতিরূপে বথার্থ প্ফুতিতে ছুংখদ বলিয়। অন্তত হয় না।* অন্তর উদ্ত, 
হইয়াছে, "সন্ধইচিতণীলের নিকট সর্বদিকৃই সথখময়”। 

* ধরিহাতে লিখিত আছে... . .. 
4. ঈষহাঁভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গ। 

সর্ব হয় তার জীকৃষ প্ছ্রণ 
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 ছান্দোগ্য উপনিষন্দের বাঁক্যপেষ এই যে, “এ ভূম1 পুরুষকে এই গ্রকার দর্শন, মনন ও 

অনুতব করিয়! মনুষ্য আত্মরতি অর্থাৎ আত্মাতেই রতিযুক্ত, আত্মক্ৰীড়, আত্মমিখুন, “আত্মানন্, 

ও সগ্রকাশ হয়েন। তিনি সকল লোকেই ম্বচ্ছদগতিশীল হয়েন।” সুতরাং এ স্থলেও মবিশেষ 

বন্ধই গ্রতিপাদিত হইয়াছেন । অন্তান্ত স্থলে ও এইরূপ অর্থই করিতে হইবে। “ন স্থানতোইপি 

পরস্যোতয়লিঙ্ং হি সর্বত্র হি* এই হ্থত্র সম্বন্ধে শ্রীমৎ শক্করাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তাহ। ্ুবিচাধ্য | সবিশেষ-বক্ধ যে নির্বিশেষ-্রক্ম হইতে ভিন্ন, ইহা অবস্াই 

বক্তব্য নয়।* কেন ন!, সর্বশাখাগ্রতায়ন শ্থায় অগুসারেই ব্রদ্ধ সর্বত্র পরিগীত হইয়াছেন। 

কেন না, শ্রুতিতে উপদেশ আছে যে, সকল বেদ তীঁহারই কথা বলেন। 

বরঙ্গহুত্েও ইহার প্রতিধ্বনি আছে) যথা )--"ন ভেদাৎ ইতি চেৎ, ন প্রত্যেকমত- 

দবচনাৎ” (ব্রহ্মস্থঃ, ৩।২।১২) অর্থাৎ ইহার পূর্বে যাহ বলা হইয়াছে, ভেদবশতঃ তাহা যে যুক্তি 

যুক্ত নহে, ইহ1 বলিতে পার না ) কেন না, শ্রুতিতে তেদহ্চক বাক্য 
দুই হয় না। নুতরাং শ্রুতি বলেন, 'এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম” এক 

শ্রেনীর খধিগণ এই বাক্য বলিয়া! থাকেন। ইহার সহিত অপর একটি ব্রহ্মস্থত্ও যোজ্য-_- 
পপি ঠেবমেকে* অর্থাৎ অন্ভান্ত বেদ-শাখাধাসিগণ পরম তত্বকে অমাত্র ও অনেকমাত্র 

বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাহারা বলেন, ব্রহ্ম অভিন্ন ও অনস্তরূপ। (অমাত্র শব্ের অর্থ 

স্বাংশতেদশূন্ত এবং অনস্তমাত্রের অর্থ তিনি অসংখ্য স্বাংশবিশিষ্ট )। * 
্স্তাগবতের একাদণ স্বন্ধে লিখিত আছে, শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, এতিহ্ ও অন্যান, এই চতু-. 

র্বিধ প্রমাণেই প্রপঞ্চজাত পদার্থের স্থিরত্ব পিদ্ধ হয় না, এই জানি নানাপ্রকার সংশয় 

হইতে জ্ঞানী পুরুষ দ্ৈত-গ্রপঞ্চাতীত হইতে যত্ববান হন । এই গ্লোক-প্রমাণে জান 

বায় যে, তাগবতের ভেদ মাত্রপ্রদর্শক এই বাক্য শ্রুতির অসম্বত নছে । এই গ্গোকে 

ষেবিকল্প শব্ষ আছে, উহা! সংশয়ার্থমূলক। বস্তনিষ্ঠত উপলক্ষ ফরিয়াই উহ্থাতে বিরাগের 
বিষয় ভাবগতে কথিত হুইয়াছে। 

এইরূপ হ্বগততেদ অপরিহাধ্য। কিন্ত সবর্ণদি-ছটিত কুগুল যেমন স্বর্ণ হইয়াও কুগুলাকারে 

ভেদত্রয় বিচার 

স্থাবর জন্গষ দেখে ন| দেখে তার মৃত্ধি। 
যখ। বখ। দৃি চলে তথা কৃষ কুর্তি ॥ ও 

* অনুবাদের “হতরাং এ সছলেও সবিশেষ-্রঙ্গই প্রতিপাদিত হইয়াছেন" এই স্থান হইতে “অবস্তই বজব্য 
নয়” পর্ধ্যস্ত অংশের অনুবাদ যুলাতিরিক্ত। মৃল মুদ্রিত হওয়ার পর অপর পুথি হস্তগত হুওয়।় তাহাতে এ স্থলের 

থে অধিক পাঠ দৃষ্ট হইল, উহাই নুদঙ্গত। তাহ! এইরপ,__"ইতি তণ্মাদজাপি সবিশেষমেব প্রতিপাঁদ্াতে। 
এবমন্থজাপুযন্বেরম্। তল্মাৎ সাধ্ব্যের ব্যাখ্যাঙং স্থানতোইপীতি ন চ সবিশেষবদ্গ মির্বিশেবব্রক্মণে। ভিক্নমিতি 
ববাদ্”। প্ীহৃন্দাধনে মুড্িত পৃধিতেও এই অংশ পরিত্যাক্ত হওয়ায় পাঠ বিকৃত,হইয়াছে। 

+ সর্ধ্যশাখাপ্রত্যয়ন স্তার-_ইহার ফ্লিতার্থ এই যে, বনি ব্রন্ধ সন্ধে সকল গুণের কোন গুণের কোন স্থানে 
উল্লেখ ন। থাকে, তবে জনুম্নেধ স্থলেখ দেই সেই অনৃষ্ত গুণে উপনহার করা যুদিযুক্ত। 



উগধৎসন্দর্ডের ২৫১ 
উহা হইতে ভিশন, এ তেদও সেই গ্রকার। ইহাতে বেমন অপর বন্তর শ্ষেশ ছার! তো 
গ্রটে না। এ স্থলেও সেইরূপ। 

বঙ্গের স্বরূপ বন্ত হইতে যে সকল পদার্থ ভি্নবৎ গ্রতীয়মান হয়, সেই সকল বস্ত তাহার 
শক্তি বলিয়া উহ্বাদ্দের সহিত ব্রদ্দের শ্বজাতীয় ভেদ আছে, এ কথাও বলা যায় না। অব্যপ্ধ- 

গত জাড্য ছুঃখাদি ছার! যে বিজাতীয় ভেদ গ্রতীয়মান হয়, তাহাও অমুলক। কেন না, 

এই অবাক্ত ব্রন্ধেরই শক্তি। অথব! নৈয়ারিকগণ যেমন জ্যোতির অভাৰকে ই তম বলিয়! 

অভিহিত করেন, সেইরূপ ভাবে বলা যাইতে পারে যে,যাহ। জড় ও ছুঃখ বলিয়! অদ্ভূত 

হয়, তাহা! মায়াক্কঁত চিদানন্দশক্তির তিরোভাব হইতেই সঞ্চার হয়। উহা! অভাবাহুভাব 

ব্যতিরিক্ত অপর কোন পদার্থ নছে। অভাব নামক ভিন্ন পদার্থ ছারা এরূপ জাড্য ও ছঃখ 
সঞ্জাত হয় না । তাহ! হইলে বিজাতীয়"ভেদই আপতিত হয়। কেবলাইৈতবাদীদের 
পক্ষেও এইরূপ ভেদ শ্বীকাঁর অপরিহাধ্য হইয়। পড়ে। 0 

এই প্রকারে নিষেধ ক্রতিসমুহ দার! ও যুক্তিসমূহ দ্বারা ব্রদ্গে যে তৈতাভ।ব সাধন করা 

হয়, তাহা! অবৃত্তি স্বারাতেও অপরিহার্য । আবার সেই দ্বৈতাভাব দোষ দূরীকরণের জন্য 
বদি বল যে, আমরা ভাব-মুলেই অধৈৈততত্ব শ্বীকার করি, তাহ! হইলে ভাবতৈতই স্ীকার্ধ্য 
হইয়া! পড়ে। উহার .তাতৃপত্ব জ্ঞানাভাবে বৈস্তকের বিধি অনুগত তন্নিষেধক অস্থভবই 
গ্রমাণ। তাদৃশ স্থলে হু দক্গ হেতু বিচার কর্তব্য নহে।* 

(ভাৰ স্বীকার করিলেই অভাব শ্বতঃই শ্বীকার্ধ্য হইয়া পড়ে )। সেই অভাব ধা 
'ভাবরূপ বঙ্গের যে দ্বৈত ঘটে, তাহা! সেই ভাববপ ব্রহ্ষের সাক্ষাৎ অবিশিষটদ্ব হেতু মিথ্যা 

* এস্থলে বৈচ্যক শান্্র-পিদিষ্ প্রভাবের কথাই ধ্বনিত হইযাছে। প্রভাব কাহাকে বলে, তৎনত্বব্ধে ছাব- 

প্রকাশে লিখিত. হইয়াছে যে, 

গ্রভাবন্ত বখ! ধাত্রী লকুচন্ত রসাদিতিঃ | 

সঙ পি কুরুতে ফোবযত্তিতয়হ্ত বিনাশনম্ ॥ 

চিত্ত কেবল। ভ্রবা কর্ম কুর্ধ্যাৎ প্রতাবতঃ। 
হরং হপ্তি শিরো! ঘন্ধ। সহহেবী লট যথা ॥ 

গ্তথ| বনৌবধিযোগেযু ফলং প্রতি স্বভাব এব জাশ্রয়ণীয়ে। ন তু তত্র রসাদিরাগহেতুবিচায়ঃ বর্তব্যঃ।” 

অর্থাৎ রসাি তুল্য হইলেও যে ৩৭ ছার! ওবধূবিশেষ ভিন ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহাকে প্রভাব বলে। 

যেষন চিগ্রক এবং দত্তী, ইহারা উভয়েই রূস ও বীর্ধ্যাদিতে তুল্য। কিন্ত দন্তী বিরেচক। দৃত্তীর বিয়েচন- 

গু প্রভাবেরই কার্য । দ্রাক্ষ। মধৃক পু্পের সহিত এবং স্বৃত ছুষর সহিত রস দিতে তুম্য হইলেও তরাক্ষা ও স্বৃত 
এই উতর অগনিপ্রণীপক। আমলকী রদাদিতে লুট (ডহয়1) ফলের তুল্য হইগ়াও অিদোবনাশক 1 
কোন কোন ভ্রধ্য একমার প্রভাব দ্বারা ক্রি! সাধন করে? যেমন সহধেবীর ( হতো ৎপলের ) মুল মণ্তকে বন্ধন 

করিলে হর নঃ হয়। অনেক প্লকার উধধ একত্র সংযুক্ত করিয়া যে পাচনাঘি প্রস্তত করা হয়, সে উবধের রস- 

বার্ধা।দিয়প হেতু বিচার ন| করি! তাহার স্বভাবের উপরেই নির্ভর কর! কর্তব্য। 



২৫২ | অনুব্যাখ্যা। 

প্রপঞ্চের যে অভাব, তাহাও মিথ্যা! হইন্া পড়ে। আঁবার অপর পক্ষে ধৈতাতাবরূপী বর্গের 
ভাব ছার! গ্রতিপাদনে যে অভাব অবশিষ্ট থাকে, তাহাও তথৎ মিথ্যা হইয়! পড়ে। * 

যর্দি বল, অভাব, বন্ত-অতিরিক্ত নহে, এ পক্ষও সম্যক বুঝ! যায় না। যখন ভূতলে 
ঘটাতাব হয়, তখন ত দেই ভূতলে ঘটের সংসর্গ থাঁকে না। জুতা (অভাব যে বস্তর 
অতিরিক্ত নহে, এ কথা কিরুপে বলিবে ? ) পূর্বোক্ত বুক্তিনিবহ দ্বারা এইরূপে ভেদ-বৃত্তি 
অপরিহার্য হওয়ায় বন্ধে দ্বগততেদ-বৃত্তি অবশ্ঠই স্বীকার্ধ্য। 

ধদি বল, নির্ভেদ বন্ধে শুক্তি-রজতের ন্তায় অনির্ববচনীয়তা নিবন্ধন স্বগতভেদপ্রতীতি 
মিথ্যা বলিয়াই গণ্য করা হুউক। তাহা বলিতে পারি না। পূর্ববযুক্তিসমূছ ছারা 
প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বিজ্ঞান আনন্দা্দি ভেদ ব্রহ্ন্বূপ হুইতে কোনও ক্রমেই পরিহ্রণীয় 
নছে। বিজ্ঞানম্ব রূপ ব্রন্ধ, অবিভ| ও তাহার কার্ধ্য নষ্ট করেন। 

বরঙ্ষের এতানশ শ্বরূপেও অনির্ববচনীয়ত্ব সম্বন্ধে সর্ব নাশ দৃ্ হয়। যেখানে বেখানে 
অনির্বচনের অসমর্থতা, সেই সেই স্থলেই মিথ্যাত্ব, এইরূপ ব্যান্তিও দুষ্ট হয় না। কেন না, 

তাহা হইলে ব্রন্ষে অব্যাণ্ডি দোষ ঘটে। যেহেতু শ্রুতিতে ব্রহ্ষকে 'অনিরুতক্ত' এবং 
“জনিলয়' বলা হুইয়াছে। ব্যবহারেও দেখিতে গাওয়া যায়, পরম্পর বিরোধি-গুণধারী 
বলিয়! যুক্তি 'অপিদ্ধ, অনির্বচনীয়, এতাদৃপ এক ওঁধধি দ্রব্য ত্রিদোষ হরণ করে। এ স্থলেও 
ব্যাণ্ডির ব্যভিচার দৃষ্ হয়। অতএব মলিমন্ত্রমহৌবধাদির প্রভাব* অঠিস্ত্য । শাস্ত্রে 

উপ পপ নি অপ তি শপ পি পা ৮ শীশিশী শীট ৮ সিশোপীপিস্স শী পপি ৭৫ সপ আপস্পসপ আরা পরার টপ ওপার উড পা রসরাজ রিজ 

* প্রভাব শবে অর্থ এই যে, যে স্বলে যুক্তি মনুস(রে উবধের গুণ কার্য/তঃ দৃষ্ট হয় ন।, অথচ তাংপর্ধ- 

মাঁধনে উবার সামর্ধ্য থাকে, তৎস্থলে সেই অতর্ক্য সামর্থাই প্রভাব নামে অভিহিত হইয়া! থাকে। 905 

লিখিত জাছে,. 
রনদিসাম্যে বত কন্ম বিশিষ্টং তৎ প্রভাবজং। 

দব্তী রসাগ্যৈষ্তল।1পি চিপ্রকন্ত বিরেচনে ॥ 

মধুকন্ত চ মৃত্বীকা ত্বতং ক্ষীরন্ত দীপনং। 
নুষ্রুত বলেন-_ 

জমীমাংসাভচিত্ত্যানি প্রসিদ্ধ।নি স্বভাবতঃ ॥ 

আগমে লোগপযোজ্যা নি ভেবজানি বিচক্ষণৈঃ। 

পরত্যক্ষলক্ষণফলা: প্রদিদ্ধাশ্চ ক্বভাবতঃ। 
মৌবধীর্ছেতুতিবিদ্বান্ পরীক্ষেত কদাচন। 
বিরুদ্ধ-গুণ-সংযোগে ভূয়সালসং হি জার়তে। 

সং বিপাকং স্তো বীর্যাং প্রভাবস্তান্ ব্যপোছতি ॥ 

অর্থাৎ €য সকল উষধ খভাবতঃ প্রসিদ্ধ, তাহ চিন্তার বিষয় জধব| মীমাংন|র উপযুক্ত মহে। অতএব বিচক্ষণ 
চিকিৎসক প্রসিদ্ধ উতধ সসস্ত শাস্ত্রের উপদেশ ঙ্ুসায়ে ব্যবহার করিবেন । যে সকল উধধ শ্বত।বতঃই প্রি 
এবং বাহাদের খল প্রত্যক্ষ পরিলক্ষিত ছয়, বিজ্ঞ চিকিৎদকগণ সেই সকল ওবদের রসাদির বিচারপূর্্বক কখনও 
পরীক্ষা করিবেন ন!। কেন না বিরদ্ধ গুপের সংযোগে কখন দৌোধের বৃদ্ধি, কখনও ব। দোষের হান হইতে পাযে। 
সথতয়াং রমাদি ঘর কলন্থির কর! লত্তবপর মহে। যেহেতু প্রভাব-রদধীধ্-বিপাকফের গুণকে পরতব করে। 
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উ্ত হইয়াছে, যে লকল তাব অচিস্তা, সেই সকল ভাবে তর্কের যোজনা কর অস্থচিত। 
এই নিমিত্ত অচিন্ত্য ভাব বলিয়! সেই তত্ব পরস্পর বিরোধী, ইহাই বল! হউক । 

আলোচ্য বিষয়ে বেদান্ুগত বিদ্বদন্ুভবই প্রমাণ। পৈঙ্গী শ্রুতি বলেন--বিনি বিরুদ্ধ 
অবিরুদ্ধ। মন্থ অমন, বাক অবাক, ইন্ত্র অনিজ্ঞ, প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তিৎ তিনি পরমাস্থা। 

কঃশ্রুতি ঘলেন, এই মতি তর্ক্ধারা অপনেয়! নহে। ্রবিষুংপুরাণু বলেন যে, সর্বশকি- 
নিলয় বর্ষে মানীদিগের মান নিষ্ঠা-হেতু প্রভাব পায় না। শ্রীনারদপঞ্চরাতে উক্ত হইয়াছে, 

বিষুঃতত্ব এক হইয়া অনেক-ভেদগ। ইহ! জানিয়! মোদিনী-সকলকেও দীক্ষ1 দিবে, উপসন্মত- 
দিগের সম্বন্ধে আর কথা কি ? 

বহ্ষতব অতব্য, সুতরাং তর্কমূল! থগ্ডনবিস্তা! এ স্থলে প্রযুক্ত হইতে পারে না। . 

শ্রীভাগবতে হংসগুহ স্তবে লিখিত হইয়াছে, “যাহার শক্তিসমুহ মীমাংদক ও শ্বভাব- 
বাদিগণের বাদ-বিবাদের হেতু হইয়! মু তাঁহাদের মোহ জন্মায়, সেই অনস্তণ্ুগ তৃম! 
পুরুষকে নমস্কার পরস্পর বিরোধী শক্তিগণের একাশ্রননত্ব অযৌক্তিক নছে। জগতের 
দৃষ্ট, শ্রত, পরম্পর-বিরোধী সর্ব প্রকার ধর্খের. যুগপৎ আশ্রয়--কেবল একমাত্র ভগবান্। 
এ সম্বন্ধে অতঃপর বহু বিঘদন্ুভব প্রদর্শন কর! হইবে। 

সুতরাং ব্রচ্গে তাদৃশ শক্তিসমূহ অবসশ্তই আছে। কিন্তু সেই ব্রচ্ধে সেই সেই শক্তিসমূহ 
ধখন প্রচুররূপে উপলব্ধ হয়, তখন তাহার “ভগবৎ-সংজ্ঞ/”। সেই মকল শক্তি বখন প্রচুর- 
রূপে উপলব্ধ না হয়, তখন তীহার ব্রহ্ম এই সংজ্ঞা হইয়! থাকে । অতএব শ্রীবিষুপুক্াণে 
লিখিত আছে,_ধাহাতে ভেদ প্রত্যন্তমিত হইয়াছে, ধাহ! সত্ান্বরূপ, বাক্যের অগোচর 

এবং আত্মবেড, সেই জ্ঞানই ব্রহ্ধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। 

এই স্থলে পপ্রত্যন্তমিত” পদে যে “অন্ত” পদ আছে, উহার অর্থ-_“অদর্শন। এই হেতু 
ছৈত এবং অইৈত শ্রতিসমূহ্র সেই ব্রন্ধে প্রাধান্তরূপে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। 

এইরূপে সেই শক্তিরূপ ধর্শ, ধর্মাতিরিঞ্জ বন্ধে আছে, এই কথ! বলিলে কি ইহাই বলা 
হয় যে, নির্ধন্মে কি ধর্ম বর্তমান থাকে? অথবা সধর্ধেই ধর্ম বর্তমান থাকে? এই বিকল্প- 
কঙ্পনাগ্রকারসযুহও অবশ্তীই নিরসন কর! কর্তব্য | 

(গ্রন্থকার পুর্বপক্ষীয়দিগকে সম্বোধন করিয়! বলিতেছেন )--আপনাদের মতে অবিভামুক্ 

রঙ্গে আপনার! কি অবিভার বর্তমানত। ত্বীকার করেন? কিন্বা নিরবিষ্ভ ব্রন্মেই অবিভভার 
বর্তমানত স্বীকার করেন, ইহাই জিজ্ঞান্ত। আর বাগবাহজ্যে প্রয়োজন কি? 

এইরূপে ঘষ্টপাল পথ ছাড়িয়৷ দিলে যেমন সোজা পথে চলিয়া! যাওয়া বায়, সেইরপ 
নিরধ্শবাদ নিরন্ত হওয়ায় ভগবন্ধন্ম্বাদী বৈষ্বগণ প্রীত্রীপুরুযোত্বমের পাদপীঠ-পরিসয়ের 
অভিমুখে অবাধে রাজপথেই গমনের ুবিধা প্রাপ্ত হয়েন। * 

্ীবিষুপুরাণেও মৈত্রেয় বলিতেছেন,--অমলাত্মা, বিশুদ্ধ, অপ্রমেয়, নিগুণ বঙ্গের কি 

গ্রকারে ছি বিষয়ে কর্তৃত্ব সম্ভবপর হইতে পারে? 



২৫৪ অনুব্যাখ্যা 
এই প্রশ্নের উত্তরে গ্রীপরাশর বলিয়াছেন,-সকল ভাবেরই পকিসমূহ অচিত্ত্য জান- 

গোচর ॥। তদ্বেতু অগ্নির দাহিক1 শক্তির স্যার ব্রদ্দের হ্িকর্তৃতাদি শক্তিসমূহও তজ্প। 
শ্রীধর স্বামী ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার অর্থ এইরূপ,_এ জগতে সকল 

ভাবের- মন্ত্রসমুছের--শক্তিসমুহ অচিন্তয জ্ঞানগোচর । অচিস্ত্য--তর্কাসহ অচিস্তা পদের 

বিশেষ ব্যাখ্যা এই যে, যাহা ভিন্ন যে কার্ধ্য নিষ্পন হয় না, তাহাই এ স্থলে অচিস্ত্ জান 

বলিয়া! নির্দি্ হইয়াছে । শক্িসমূহ সেই মচিস্ত্য জানগোচর | অচিন্ত্য পদের আরও 

এক প্রকার অর্থ কর! হইয়াছে,--ষে সকল শক্তি মূল বস্তু হইতে ভিন বা অভির বিকল্প. 

রূপে চিস্তযিতব্য হইবার নহে-কেবল অর্থাপততি-জ্ঞান.গোঁচর মাত্র, ৫সই সকল শক্তিই 
অচিস্ত্য বলিয়া! অভিহিত হয়। বখন মস্ত্রাদির শক্তিসমূহই এতাদৃশ, এ অবস্থায় বরন্ের 
সৃষ্টিকর্তৃত্ববিষয়িণী ব্বভাবসিঘ্ধ। শক্তিসমূহও তাদৃশী। ব্রঙ্গের এই সকণ শক্তি অগির দাহিক| 

শক্তির স্তায় শ্বাতাবিক। ন্ৃতরাং অঠিন্ত্যশক্তিমত্তা নিবন্ধন ব্রহ্গ গুণাদিহীন হইলেও, তীহাতে 

স্ত্িশক্তিসমুহ অবস্তই বিদ্তমান থাকে। এ সম্বন্ধে শ্রুতির প্রমাণ এই যে, তাহার কার্ধয 
এবং করণ নাই, মায়াই প্রর্কৃতি এবং মহেশ্বর মায়া-গুণযুক্ত। 

অপিচ শ্রীধর শ্বামীর ব্যাখ্যায় আর একটুকু যোজন। কর! যাইতে পাঁরে যে, সকল ভাবেই 
আন্লির উষ্ণতার নায় অচিস্ত্য জানগোচর শক্তি বর্তমান থাকে । ব্রদ্ষের স্বরূপ হইতে তাহার 
শক্তিসমূহ অভিন্ন । শ্বেতাম্বতর উপনিষদে ইহার প্রমাণ আছে। বথা--পরব্রদ্ধে জান, বলঃ 

ক্রিয়! গ্রতৃতি বিবিধ স্বাভাবিক শক্তির কথ! গুনিতে পাওয়! যায়। অগ্নিতে যেমন উষ্ণতা 

স্বাভাবিকী, ইহ! ঘেমন মণিমসন্ত্রাদির দ্বারা বিনষ্ট হয় না--হুইতে পারে না, বর্গের শ্বাভাবিকী 

শক্তিসমুহও কিছুতেই নিহত কর! যাইতে পারে না। অতএব তাঁহার এর্বর্যয কিছুতেই 

নিরঘ্ত হইবার নহে। 
বৃহদারপ্যক শ্রুতি বলেন,-তিনি এই সকলের প্রভূ, সকলের ঈশ্বর, সকলের 

জধিপতি। 
প্রাগুক্ত শ্রীবিষুপুরাণের ক্লোকে যে 'তপতাং শ্রেষ্ঠ সম্বোধন-বাকা আছে, তাহাতে ইহাই 

বুঝা ইতেছে যে, তপঃশক্তিও সেই ব্রদ্দেরই। অতএব ব্রঙ্গ হইতেই সৃষ্ট প্রভৃতি হইয়া: থাকে ॥ 

ইহাতে কোনও অনুপপত্তি দৃষ্টি হয় না। 
শ্বেতাশ্বতর উপনিধদে “মায়াস্ত গ্রকৃতিং বিস্তাৎ* বাক্যে যে মায়! পদ আছে, উহার অর্থ-- 

গ্বভাব” | কেন না, মায়ার অপর পর্যযার--প্রক্কৃতি'। অতএব মার! শব্দের উত্তর নিতাযোগে 
মতুপ, করিয়া! “মায়ী” পদ নিষ্পক্স হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, 
মহ্যেরে মায়! নিত্য বর্তমান । কিন্ত মহেম্বর বলায় তাহাকে 

থবয়ার পর” বল! হইয়াছে (অর্থাৎ তিনি মায়ার অধীন নহেন--কিন্তু মায়ায় অধীন্বর )। 
শ্বেতাখতর প্লোকের পরবর্তী যোজনায় মহেশ্বরকে যে মানী বল! হইয়াছে, তাকাতে বুঝিতে 
হইবে যে, মার ব্স্বক্ূপ হইতে অভিয্ন। এই মায়! বহিরক্গ। হইলেও ব্রদ্ধই উহার আঙ্জর। 

শির খাভাবিকত। 
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অতএব এই মায়! মহেখরত্ববাজিক। অন্ত শক্তি এবং তীহারই স্বরূপত্তৃতা ৷ গ্লোকের 
প্রথমে যে “সর্মাদ্যা' পদে আস্ত শব আছে, তাহাতে স্থিতি-প্রল়ময়ী জগৎকারিণী শক্তিসমূহ 

গ্রহথ করিতে হইবে । তাহার শ্বরূপ-শক্তি, পর্ব্যয-শক্তি ইত্যাদি যদিও শক্তিত্বরূপে একই, 
তথাপি উহাদের বৃত্তিভেদ-বিষয় বুঝাইবার জন্ত শক্তিসমুহ € শক্তয়ঃ) এইক্প বুবচনের পদ 

প্রযুক্ত হইয়াছে। 

শ্রীরামানজকত শারীরক ভাষ্যেও এইরূপ লিখিত হইয়াছে । তদ্যথা,--বদি নির্বশেষ- 

ব্রঙ্ধে জগদধিষ্ঠান-ত্রান্তি" প্রতিপাদনই শাস্ত্রের অভিপ্রেত হয়, তাহ! হইলে নিপুণ, বিশুদ্ধ ও 
অমলাত্ম শরদ্দে স্ৃষ্ি-সংহারাদি কার্ধ্যের কর্তৃত্ব কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এইরূপ 
আপত্তি উাপনে পরে আবার লিখিত হইয়াছে যে, “হে তাপসশ্রেষ্ট, জাগতিক বস্ত-নিচয়ের 

শক্তিসমূহ অনিন্ত্য ; স্থতরাং অগ্নির উষ্ণতা যেমন স্বাভাবিকী, তজ্প ত্র্দের সৃষ্টি কর্তৃত্ব- 
শক্তিসমূহও শ্বাভাবিক+-_ইহ! উত্ত আপত্তিরই পরিহার। যদি নির্ব্বিশেষ-্রদ্মবাদই শান্তর 
তাৎপর্য্য হইত, তবে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়! উহার পরিহার কর! হইত না। 

বন্ততঃ শাস্ত্রের উক্ত গ্রকার তাঁৎপর্ধ্য হইলে এই এম হইত যে, নি? ব্রহ্ষের গ্ছািকর্তৃত 
কি প্রকারে সম্ভবপর হয়? উহার উত্তর এই হইত যে, ব্রচ্গের স্থৃপ্টিকর্তৃত্ব পারমার্থিক 

নহে--অপিতু ভ্রমকল্পিত। এইরূপ উত্তর হইলেই আপত্তির সমাধান হইত । ( কিন্ত 

শ্রাবিষুঃপুরাণে একপ উত্তর না দিয়! গ্রাগুজ রূপে যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে বদ্ধ যে শক্তি 
স্বাভাবিকী, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে )। 

সতবাদিগুণযুক্ত, অপরিপূর্ণ, কর্মবসশ্ত ব্যক্তিগণকেই উৎপত্ত)াদি কার্ধ্য সম্পাদন করিতে 

দেখ! যায়। (কন্তু তণ্তাব"রহিত ব্রন্মের উৎপত্যাদি-কাঁধ্য কিরূপে সম্ভবপর হয়? ইহাই প্রশ্ন। 

ইহার উত্তর এই যে, জলাদি পদার্থের বিজাতীয় অগ্িতে যেরূপ শ্বভাঁবদিন্ধ উ্ণতা-গুণ দুষ্ট 
হয়, তেমনি সকল স্যর পদ্দার্থ হইতে ভিন্ললক্ষণবিশি্ই তাদৃশ নিগুপাদি শ্বভাবমম্পন্ন ব্রন্ষেও 

মর্বশক্ি-সম্বন্ধ বিরুদ্ধ হয় না। 

শ্রীতগবাশীতাতেও স্বাভাবিক শক্তিমত্ত! সম্বন্ধে উপদেশ দৃষ্ট হয়। যথ1,--"এক্ষণে জেয 
ব্রজ্ধ বিষয় বলিতেছি, শ্রবগ কর।--উহ1 জানিলে মানুষ মোক্ষ প্রাপ্ত হুয়। অনাদি নির্বিশেহ- 
স্বরূপ ব্রহ্থাই প্রেয়, তিনি সৎ নহেন, অসৎও নহেন। সর্বত্রই তাহার কর, চরণ, কর্ণ, চচ্ষু, 

মন্তক ও মুখ বিরাজিত। তিনি সকলকে আবৃত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি ইন্জিয়- 

বিহীন, কিন্তু সমস্ত ইন্ড্িয় ও বূপ-রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গুণন্সকল প্রকাশ 'করেন। তিনি 
আসুক্তিশূন্ত ও সকল বস্তর আধার। তিনি নি ৭, কিন্তু সর্ধবগুণপালক। তিনি চরাঁচয় ও 

সকল ভূতের মধ্যে ও বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছেন, অথচ সুম্ত্ব-গ্রযুক্ত অবিজ্ঞেয়। তিনি 
জ্ঞানীদিগের অতি সন্নিকষ্ট ও অজ্ঞানীদের দুরবর্তী। ইনি ভূতমধ্যে অবিভক্ত থাকিয়া বিভক্তের 
সার অবস্থান করিতেছেন। ইনি তৃতগণের ভর্ত। এবং প্রণয়কালে সমুদার গ্রাস করেন 'ও 

গউকালে নানা রূপ পরিগ্রহ করির! উৎপর হইর! থাকেন।, ইনি জোতিষ্ষদঞ্জলীর জ্যোতিঃ 



এবং সন্ধার অভীত। ইনি জান, বের, জঞানগমা এবং সকলের হৃদয়ে অবস্থান করি, 
ছদ।+ 

উত্তরমীমাংসায ইহার গ্রমাণহচক একটি হর আছে) তদ্যখা,-“ুতেন্ত শবমূলত্াং।* 
রহ্মশক্তি স্বাভাবিক ও অচিন্ত্য। এই হেতৃবশতঃ এই শক্তিত্ব কখনই অজ্ঞান-কম্পিত হুইতে 
পারে না। যে স্থলে অথটনঘটনপটীয়সী অচিস্ত্য ম্বাভাবিকী শক্তি ম্বীকৃত না হয়) সেই- 
খানেই উহার অঙ্গীকার 'ও গৌরব কল্পন! করিতে হয়। 

এ স্থলে বিচার্ধ্য এই যে, ৫কছে কেং বলেন, দ্বৈতভাব-বিরছিত কেবল মণিমন্ত্রমহৌবধির 
শক্তির সতায়ব্রন্ধে তর্কের অগোঁচর শক্তিদমূহ বিদ্তমান। আবার অপর কেহ কেহ ববেন - 
যে, তাদর্শ কেবলব্রন্ধে ষে শক্তির উপলব্ধি হয়,*উহা অজ্ঞান-কল্পিত। 

কিন্তু জঞানমাত্র ব্রদ্মে অজ্ঞানের সম্ভাবনা! নাই। অজ্ঞান, আশ্রপ্ন অবলম্বন করিয়াই 

বিস্তমান রহে, অক্ঞান কখনও স্বতন্ত্র নছে। জীবন্ব--অল্ঞানক্কৃত। যেমন শুক্তিতে রজত- 
ভ্রান্তি হয়, তেমনি পরব্রঙ্দে জীবত্রান্তি ঘটে, এই দিদ্ধাস্ত উপেক্ষণীর। এখানে দেখা 
যার যে, জীব দ্বীয় অক্ানঘবারাই জীবত্ব কল্পনা! করে। ইহাতে স্থাশ্রয় ও পরম্পরাশ্রয় 
দোষের গ্রসক্তি ঘটে । যে ভীব যে অজ্ঞান দ্বারা যে জীবত্ব কল্পনা করে, সেই জীব সেই 
অজান ও উহার কার্য্যের অতিরিক্ত বস্ত। সেই জীবের শুদ্ধাবস্থায় উহার জ্ঞানমান্বহ 
সথচিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে তাহার সেই অজ্ঞানটি কি বস্ত, যন্বারা সে তাহার নিজ 

জীবত্বের কল্পন। করে? এ এক অসম্ভব কল্পনা । 

এতৎপক্ষে অন্মান-গ্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শিত হইতেছে--বিবাদের আম্পদীতৃত অজ্ঞান, 
অভ্ঞানত্বনিবন্ধন কখনও জ্ঞানমান্র ব্রদ্ষের আশ্রিত হইতে পারে না। ছৃষটাস্ত--যেসন 
গুক্তিকাঁদি বিষয়ক অজন্ঞান--এই অজ্ঞান জ্ঞাতাকেই আশ্রয় করে। ব্রহ্ম অজানের 

আশ্রয় নছ্ছেন। কেন না, ঘটাদির ভ্তায় অজ্ঞান্রে জ্ঞাতৃত্ব নাই। অতএব পারিশেষ্য 

প্রমাণ ছার! সিদ্ধাত্ত হইতেছে যে, তর্কাগোচর শক্তিপমুহ ব্রদ্ষেই পর্যযবদিত হইয়া থাকে, 

ইহাই সাধুসন্মত। ব্রহ্ম অলৌকিক বস্ত, এই জন্ত তাহাতে তাদশ শক্তি অবশ্ঠই সস্ভাবিত 
হয়। ক্রতি-পুরাঁণাদ্দিতে ত্রন্গের এই অচিস্ত্য-শঙ্িত্ব সুপ্রসিদ্ধ। 

ব্রন্ধের এই অতরক্য শক্তিবিলাসে হৈতবাঁদ খগডন-বিভাঁরও এ স্থলে অবতারণার 
গ্রয়োজনাভাব। | | 

বন্ধের ভানশক্তি_ এই প্রকারে সিদ্ধ হইল। এখন তাহার ভ্রিবিধা শক্তি আলোচ্য । 
অন্তরঙ্গ, তটস্থা ও বহিরগগ-তেদে ব্রহ্ধশক্তি ভিবিধা। মূল গ্রন্থে ইহ! প্রদর্শিত হুইয়াছে। 

 তটস্থা শক্তি ও বহিরঙগ শক্তি-অস্তরদ্গা! নহে। এই ছই শক্তিতে 

পরমেশ্বরে লিগ্বতা নাই। তাহ! না থাকিলেও এই উভয়েই তীয় 
শক্তিত্ব আছে। কেন না, ইহার! নিত্যই তাহার আশ্রিত এবং তথ্যতিরেকে গ্বতঃ অসিন্ধ 
এবং তাহারই কার্ধে/পযেগিনী। ,তটহ। শক্তি সন্ধে পরমাত্ত্ন্র্তে আলোচিত হইয়াছে? 

বিবিধ শি 
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গর! এবং অপরা-ভেদে বিষুপুরাণে দ্িবিধ শক্তিন্ন বিষয় বিবৃত হইয়াছে। যথখ।,--হে 

র্বাত্বন। ঘুয়েখর সর্বকৃতে যে €তোঁমার অপনা! স$শালয়া শক্তি বি্ঞদানা, জামি নেই 
শাশ্বত শক্তিকে নমস্কার করি। আঅপিতু মনোৌবাক্যের অগৌচর 
জ্ানিবিজীনপরিচ্ছেন্ভা তৌমার ষে পরা পারমেশ্বরী শক্তি আছেন, 

আমি তাহারও বন্ধন! করি। 

এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ,হে লুরেশর-নুরাদি-পালন-শক্কি-প্রকাশক, হে সব্বাত্মন্, 

সকলের আদি কারণত্ব নিবন্ধন তাহাদের জননাদি-শক্তি-নিধান,-তোমার “অপরা”-- 

পরস্বরূপ চিচ্ছত্তির ইতরা1--বহিরঙ্জা--জীবমায়া--মায়া- ইত্যাদি পর্য্যার়যুক্তা যে শক্তি 

'সর্বভূতে?__সর্বব জীবে বর্তমানা, তাহাকে নমস্কার করি। তীহার নিকটে আত্মাকে মুত 

করাই নমস্কারের উদ্দেন্ত-_ইহাই ভাবার্থ। সেই শক্তি কি প্রকার ?__গুণাশ্রয়া। গুণলমূহ 

কি? না, স্বয়ং গুণসাম্যরূপ! জড়! প্রকৃতির বৃদ্ধিবিশেষসমূহ । অর্থাৎ সত্ব, রজ ও তম-_- 
এই ত্রিগুণ আশ্রয় ধাহার, তিনি গুণাশ্রর়া | উর্ণনাভ যেমন ম্বীয় কোষ হইতে গুণজাল বিস্তার 

করিয়া, সেই গুণজাল আশ্রয় করিয়! তচ্চাকৃচিকামুগ্ধ কীটদিগকে আত্মসাৎ করে, মায়াশক্তিও 

তন্দরপ গুণসাম্যাবস্থা৷ হইতে সব্ব, রজ, তম--ত্রিগুণ প্রকাশ করিয়, তাহাদিগকে আশ্রয় 

করিয়া, ভ্রিগুণমুখ্ধ জীবদিগকে আপনার আয়ত্ত করিয়া লয়। শ্লোকোক্ত "শাশ্বত" পদের অর্থ 

স্বাভাবিক । অপর শক্তির সম্বন্ধে প্রথমতঃ বলার উদ্দে্ এই যে, ইহাদ্বারা প্রথমতঃ সেই 

শক্তির অনুমান করিতে হইবে । যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, সুতরাং 'অবিশেষণা+-দৃষ্টি- 
জাতিগুণাদি দ্বার! ধাহার বিশেষ নিরূপণ কর! অসম্ভব, এতাদৃশী ষে শক্ি--ধিনি ঈশ্বরী-_ 
ঈশ্বর যে তুমি--তোমার অঙ্গাঙ্গভূত -বাহার অপর নাম চিচ্ছক্তি ও আত্মমায়-_যিনি *পরা' 
স-অপরা অর্থাৎ বহিরলার আশ্রয়ভূতা, আমি তাহার অনুসরণের নিমিত্ত তাহার বন্দনা করি -. 

ইহাই ভাবার্থ। 
এই শক্তি যে আছেন, তাহ! কিরূপে জান! বায়? তজ্জন্য বল! হইয়াছে--'জানিজ্ঞান- 

পরিচ্ছেন্তা_জ্ঞানিগণের--শুদ্ধ জীবগণের জাতি-শখাদিবিষয়ক প্রাদেশিক জ্ঞানসমূহের 
পরিচ্ছেন্ত। । মহ! সরোবর যেমন সর্বত্র প্রসারণী নির্বরপ্রবাহে সর্বগত হইয়া থাকে, এই 

পর! শক্তিও সেই প্রকার সর্ধগতত্বরূপেই অবগমা। বস্ততঃ এই পর! শাক্তই সব্বশক্তির 

প্রবর্তক। তাই শ্রুতিতে বল! হইয়াছে--*ইনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, 

অন্নের অন্ন এবং মনের মন।' ৪ 

অথব! অন্ত অর্থও হইতে পারে। বথ1--্ঞানী”--জীব, এবং জ্ঞান--এই উভয়ই 
পরিচ্ছেন্ত খটাদির সায় বাহ্ ব! প্রকাশ্ত হুয় ধাহার, এমন যে শক্তি, তিনিই *্জ্ানিজ্ঞান- 

পরিচ্ছেদ্য! শন্কি*। তাই শ্রুতি বলেন-_-“তমেব ভান্তমনূভাতি সর্বম্। 
আরও অন্ত প্রকারে অর্থ হইতে পারে। যথা-_“জ্ঞানিসমূহ+-_আলুঙ্গ স্ঘ্ব পর্য্যস্ত জীবসমুহ, 

তাহাদের যে জ্ঞান-- সেই জানোপলক্ষিত সর্বগ্রকার বাস্থাভ্যস্তর চেষ্টা বাহ! ঘারা প্রবর্তিত 

৩৩ 

গর। ও জপয়া শির ব্যখ্য। 
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হয়, এমন যে শান্ত, তিনিই 'জানিজ্ঞানপরিচ্ছেন্ত! শক্তি'। ইহার শ্রোত প্রমাণ এই যে, 

“যদি এই অখিল-বাপ্ আনন? না থাকিত, তবে কেই ব। জীবন ধারণ করিত, আর কেই বা 

প্রাণের বাপার সম্পন্ন কিত।* 

ইনার আরও এক প্রকার অর্থ হইতে গারে। তদযথা,__“জ্ঞানী*--শুদ্ধ জীব, ইন্ড্রির়গপের 

প্রত্ক্ষ-প্রকাশ্ততারূপ গ্রতীতি দ্বারা জীব মায়ামোহিত হইলে, তাহার ফলে যে তাহার স্বজান 

সম্াচ্ছন হুইয়। পড়ে, এই প্রতীতি দার! কৈবগ্যাবস্থায় এবং তাহার অভাবে স্বরূপ সুখের 

অন্দুর্তি-দৌধ প্রসঙ্গ বারা এবং 'দরষ্টার দৃষ্টি বিপরিলুপ্ত হ॥ না' এই শ্রুতি দার! শুদ্ধ জীবের নিজ 
জ্ঞান উহার স্বরূপভূত বণিয়াই লক্ষিত হয়। সেই জ্ঞান দ্বারাই পরিচ্ছেদ্তা--তথাভূত জ্ঞানোপ- 

 লক্ষিত1 শ্বরূপশক্ি যখন শুদ্ধ ভীবত্রন্ষে দুষ্ট হয়, তদ্ধেতু পরবঙ্গে সেই স্বরূপশক্তি নিশ্চয়ই 
অনস্তাঝ্সিকারূপে বিরাজমান! হয়েন, ইহাই সম্তাবনীয়। যেমন হুর্য্যকিরণকণায় দৃষ্ট! শক্তি 

সুর্যকিরণশালিনী বলিয়াই প্রথ্যাত হয়, পর] শক্তিও তাদৃশী। বৃহদারণ্যক শ্রাতিও বলেন, 

“যিনি আত্মার আত্মন্থরূপ হইয়! আত্জাকে নিয়মিত করেন* ইত্যাদি। : 

অপর আরও একটি ব্যাথা! এইরূপ,--জ্ঞানী--্ষ্ট্যার্দ বিস্তানিধি_-পরমেশবর; তাহার 

যে নিজজ্ঞান, সেই জ্ঞান দ্বারা, পরিচ্ছেস্তা--গম্যা যে শত, উহাই 'ভ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদা। 

শত্তিঃ। স্থষ্টি-স্থিতি-দংহারাদ দর্শন করিয়া ব্রন্মে যে শক্তি লক্ষিত হয়--যে শক্তি মায়া- 
শক্তি নামে পরিগীত হয়, সেই শক্তি পরমেশ্বরের মন্ত্রবিদগণের বিদ্যাবিশেষের শ্তায় বুঝিতে 

হইবে। কেন না, সেই মন্বাবদ্গণের জ্ঞান-এক্তির সহিত ইহার সাদৃ্ত আছে। (মন্ত্রবিদূ- 

গণ মন্ত্রণক্তি দ্বারা বহুল কাধ্য সাধন করেন,--মন্ত্রবিদ্গণের উক্ত শক্ি আগন্তক ) কিন্ত 

পরমেশ্বরের নিজ জ্ঞান আগন্তক নহে-স্বাভাবিক, এইমাত্র বিশেষ । অতএব সেই শক্তি 

যদি বিদ্যাবিশেষই হয়, (বিদ]। যদি পুরুষের নিজ জ্ঞানধূত হয় এবং নেই নিগ জ্ঞান যি 

কেবল জানমাত্বধারকতাতেই পরিসনাপ্ত ন হয়) তাহা ₹ইলেই বুঝিতে হইবে। মান্না-বশীকানী 

গরমেশ্বরের যে নিজ জ্ঞান, তাহা মায়! বা মায়িক নছে। তাহা হইলে সেই স্বর্মপভৃত 
জান দ্বারাই তরাত্মিকা শক্তি লক্ষিত হয়। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন, মায়াকে গ্রক্কৃতি 

বলিয়। এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়। জানিবে। এই জ্ঞান একই স্বর্বপেষে শক্কি দ্বারা 

জান ও জ্ঞানী বলিয়া পরিচ্ছেদ্য হয়, তিনিই শক্তি। ( এই উক্তির শ্রোত প্রমাণের জন্ত ) 
পূর্ববৎ বা” (ব্রহ্গন্, ২৩২৯ ) এই ত্রক্ধস্থত্র উদ্ধৃত কর! হুইয়াছে। উহ্থার তাৎপর্ধয এই 
যে, মণির প্রকাশ যেমন মণিরই অংশ, হুর্য্ের কিরণকণ। যেমন হুর্ষ্যেরই অংশ, জীবও 
তেমন ব্রন্গেরই অংশ। ছান্দোগ্য শ্রুতিও বলেন,-.. সেই ভগবাঁন্ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত? তহত্তরে 

বল! হইয়াছে, তিনি শ্বীয় মহ্মাতেই গ্রতিঠিত। * 
এই প্রকারে আরও একটি ব্যাখ্যা আছে। তদ্যথা। জ্ঞানী --বিষ্বান্; তাহার 'জান+-_ 

অনুভব ছার! যাহ! পরিচ্ছেদ্যা--অবগম্যা, ( এতাদৃশী শক্তি )। বৈকুগাদিতে শ্রীগ্গবানের 

সেই নিষ্ধ বৈভবসমূহের গুদ্ধাননা-বিলাসমাত্রত| সম্বন্ধে বিদ্বদন্ভব প্রমাণ তারাই সেই শব্কি 
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প্রমেয়া। ইহার শ্রোত গ্রমাণ এই যে, “সেই ধ্যান-যোগানথগত সাধকগণ স্ব গুণনিগৃঢ় দেবাত্ম- 
শক্তির সনর্শন করেন।” এইরপে শ্রাভগবানের শ্বরূপশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে । এই 
স্বরূপশক্তির অপর পর্য্যার়--অন্তরঙগ! শক্তি । ্ 

অপর শ্রুতি বলেন,-_“মায়াশক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপশস্তি ও নিত্য, এই জন্ত সনাতন 
বিষুঃকে মায়াময় বুল! হয়।, 

চতুর্বেদশিখায় মায়! শব্দের ছুই বৃত্তি উদ্ত হইয়াছে। সেই একই স্বরূপশক্তির বৃন্তিভেদে 
বহুল ভেদ স্বীক্কৃত হইয়াছে । তাই শ্রুতি বলেন, -পরব্র্গের বু শক্তির বিষয় গুনা যাঁয়। 

এ সম্বন্ধে চতুর্বেদশিখ। হইতে মাধ্বভা ব্য-প্রমাণিত শ্রুতি এ স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার 
অর্থ এই,-.সেই চিচ্ছক্তিরূপিণী শক্তি-দেবতা৷ সর্বশক্কিযুক্তা। এই চিংশক্তি পরা, নিত্যানন্দা, 

নিত্যরূপা, অন্গরা ও শাস্বতাত্মা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। “অশ্রুতং শ্রোত অদৃষ্ং দ্র 
ইত্যাদি শ্রুতিও অন্তত দৃষ্ট হয়। ব্রদ্গের সর্বশক্িমন্ব যে স্বরূপদিদ্ধ, ব্রচ্ধনাযুদ্্য গ্রতিপাদিক! 
মাধ্যনিন শ্রুতিও তাহা শ্বীকার করেন। সেই শ্রুতির অর্থ এই যে, সেই এই ব্রঙ্গনিষ্ঠ 

সাধক এই মর্তা দেহ ত্যাগ করিয়া, ব্রহ্ম এাপ্ত হইয়া, ব্রহ্ম ছার] দর্শন করেন, ব্রহ্গ সবার! 

শ্রবণ করেন, ব্রহ্ম দ্বারাই সর্ব বস্ত অন্থুভব করেন। 
এক বিজ্ঞান ছারা সর্ববিজ্ঞান গ্রতি হ) সম্বন্ধে ছাঁন্দোগ্য উপনিধদে যে সকল মন্ত্র আছে, 

সেই সকল মন্ত্রও ইঞারই পৌঁষক | দ্ধাহা দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত মত হয়, অবিজ্ঞাত 
বিজ্ঞাত হয়, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিখে।” ছান্দোগ্য উপনিষদের এইরূপ শ্রুতিও 

প্রাঙ্তক্ত বাক্যের প্রমাণ। ত্র বস্তমাত্রেই যখন ব্রদ্দের তাদৃশ নিজ শক্তি্ন্দের অনুগত, 
এ অবস্থীয় নির্বিশেষ বস্ত জ্ঞানে সর্বপ্রকার জ্ঞানেরই অসম্ভব ঘটে। 

বঙ্ষবিষ্ভাই যে সর্ববিস্তার প্রতিষ্ঠা, তৎসঙ্বন্ধে মুণ্ডক উপনিষদে লিখিত হইয়াছে, 
*তিনি শ্বীয় জ্যেষ্ঠ পুজ অধর্বক্ষে সর্ববিদ্ধা-গ্রতিষ্ঠ। রন্ষাবিষ্ঠার সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছিলেন ।» 

আঁরও শ্রুতিপ্রমাণে নির্ব্বিশেষবাদ থণ্ডিত হইতেছে । বখা-_“ইহার যাহা এখানে আছে, 

যাহ! এখানে নাই, তৎসমস্তই তাহাতে সমাহিত আছে। হে সৌম্য, এক মৃৎ্পিও-বিজ্ঞান 

দ্বারাই সর্বমুদ্ধর বসত জান! ধায়, এই দৃষ্টান্তেও একই মৃৎপিণ্ডে ঘট-শরাবাদি বিকার- 
সমুদ্র আবির্ভাব না করিয়া, উহাতে তাহাদেরও বিজ্ঞান খটে। এই লম্ভাবন এবং সংকার্ধ- 

বাদাঙ্গীকার হেতু বর্গের সবিশেষত্ব অবশ্ঠই শ্বীকাধ্য। রজ্ছুতে সপ্পজ্ঞানের হায় মৃদ্িকারের 
অসিন্ধত্ব অবশ্তাই অসিন্ধ। বিবর্তবাঁদও এই সকল শ্রুতি্বারস্ত-পিদ্ধ নহে। 

-এই সকল কারণে প্রীপরাশর যে ব্রহ্মকে সর্কশক্তি-নিলয়” বলিয়াছেন, তাহা ভালই 

বলিয়াছেন। দই এক বন্বরই অচিস্ত্য-জ্ঞান-গোচরত। হেতু এবং শ্রুতির একত্ব নির্ধা- 
রণ হেতু নানাগ্রকার শক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাহার এর্বর্ধ্যাদি 
শক্তিনিচয় তদাতআসক 'এবং ভগ? এই সংজ্ঞাবিশিষ্ট । এই ভগ- 

সংজ্ঞা! দ্বার! সেই পরমতন্ব "ভগবান সংজ্ঞায় সংজ্িত হইয়! থাকেন। এই সকল পরবক্গ" 

ভগবত! 



২৬৩ | অনুব্যাথা 

ধর্ম পরব্রন্েরই গ্রত্যকৃরূপত্ব হেতু স্বগ্রকাশত্ব শ্বীকাঁধ্য। ইহারা জড় নছেন। কেন না, 
জেযাতিধর্্ন শৌক্্যাদির কখনও তমোরপ হয় না। এই ্ বগ্রকাশত্ববের ইন্দ্িয়রূপ করণাদি 

নাই। না থাকিলেও স্বরূপ দ্বারায় ইন্দরিয়সমূৃকে প্রকাশ করিয়া ভগবদৈঙ্র্ধ্যাদি ইন্জরিয়া- 
দ্বিতে শ্বীক়্ প্রকাশমানত্ব প্রকটন করেন। কোঁন কোন স্থলে ইন্ছিয়বিহীন অচেতনেও 

তাহার প্রকাশ-সংবাদ শ্রুত হওয়া! যায়। শ্রীমন্তাগবতে দশম স্বন্ধে ৩৫ অধ্যায়ে লিখিত 
হইয়াছে যে, বনে প্রবেশ করিয়৷ শ্রীরুঞ্ণ বখন গিরিতটবিচরণশীল গাভীদিগকে বেধুর গানে 

আহ্বান করেন, তখন তার হেতু নঅশাখ পুণ্পফলাঁঢ্য তরু ও বনলতাসমুহ €প্রমে পুলকিতাঙ্গ 
হইয়া মধুধারা বর্ষণ করে। ইহাতে তাহাদের মধ্যেও যেন বিষ্ণুর প্রকাশ বিজ্ঞাপিত হয়। ইহার 
গরের গ্লোকটিও এই ভাবাত্মক। উহার অর্থ এইরপ,--বনমালার ষধ্যস্থিত দিব্যগন্ধা তুলপীর 

মধুগ্রহণে মত্ত হইয়া ভ্রমরগণ যখন অনুকূল উচ্চ গাঁন করে, তখন তাহাদের সমাদর করার 
জন্যই যেন সর্বনূনার গ্রকৃষ যখন বংশী গ্রহণ করেন, তখন সরোবরস্থ সমস্ত সারস ও অন্তান্ত 

বিহঙ্গমগণ মনোহর গাঁনে সানন্দহদয়ে সমাগমন করিয়।, সংযতচিত্তে নিমীলিতনয়নে নীরবে 

তীহার উপাসন| করে। ১০ম স্ন্ধের ৩৫ অধ্যায়ের ৭ম শ্লেকেও এই ভাব হুচিত হুইয়াছে। 
তদ্যথা,--সখীগণ, গোবিন্দ, বলরাম ও গোপালগণের সহিত ময়ুরপুচ্ছ, ধাতু ও পলাশ দ্বারা 

মঙ্লবেশানুকারী বেশ ধারণ করিয়া! বখন গোগণকে আহ্বান করেন, তখন পবন-চালিত তদীয় 

পদরেগুআকাজ্জাকারিণী নদীসকলের গতিভঙ্গ হয়। 
পরা বিস্তার অভিব্যঞ্জকতা৷ হেতু ভগবিশিষ্ট ভগবানের শ্বপ্রকাশত্ব সম্বন্ধে গ্রীবিষুপুরাণে 

অতি ম্পই প্রমাণ আছে। বিষুপুরাণের ৬৫৫৯ প্লোকের অর্থ এই যে, যে স্থখে অতিশয় 
আহ্লাদ নিরন্ত হইয়াছে, এতাত্বশী একান্ত আত্যস্তিকী সুখভাবলক্ষণা ভগবৎপ্রাপ্থিই 
ভবয়োগের একমাত্র ওধধ। শ্রীধরদ্বামিপাদের ব্যাখ্যার মর্দন এইরূপ,--নিরত্ত হইয়াছে 

অতিশয় আ|হলাদ-নিরৃতি যে মুখে, উহাই নিরস্থাতিশয়াহলাদ দুখ । তত্ভাব--তদাখত্ব। 

তগাত্বত্বই হইয়াছে লক্ষণ যে ভগবতগ্রাপ্তির) তাহাই নিরন্তাতিশয়ন্থখতাবলক্ষণা ভগৰৎ- 

প্রাণ্তি। উহা একাস্তা অর্থাং ভগবরিষঠামাত্রেই উহা! অবস্ভ।বিনী। খত্বিকাদির বৈগুণ্য 
দ্বারা কর্মফল যেমন প্রণষ্ট হয়, উহ! তন্রপ নহে। উহ আত্যন্তিকী অর্থাৎ নিত্যা। তদ্ধেতু 
পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তৎ্গ্রাপ্তির জন্ত অবশ্ত যড় করিবেন। হে মহামুনে, তৎগপ্রাঞ্তির হেতু" 

স্বরূপ জ্ঞান ও কর্ম শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । 
উধরম্বামিপা্ ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন--যত্ব সাঁধনবিষয়ক | তাই মূল প্লোকে সাধনের উপ- 

দেশ বল! হইয়াছে। সন্বগুন্ধি বারা জ্ঞানলাত হুয়। সেই জ্ঞান দ্বিবিধ ) বথা মূলে-_-এই 
জ্ঞান আগমোখ ও বিবেকোখ। এই উতর়ের ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে-_-শব্ববন্ধ আগণময় 

এবং গররক্ম--বিবেকজ | ম্বামিপাদ ব্যাখ্য! করিয়া! বলিতেছেন, 'আগমময়/-_-আগমোখ 
জ্ঞান। শবে অর্থাৎ শ্রতিতে আছে,-বন্ষ--সত্য, জ্ঞান ও অনস্ত+ ইত্যাদি শব হুইতে বে 
বন্ধ উপদি্ হইয়াছেন, উহা! শ্রবণজ জান--নুতরাং তাহা আগমোখ। দেহাদিজান হইতে 



ভগবগসন্দর্ডের ২৬১ 

গৃথকৃকৃত আত্মাকার চিত্তবৃততিতে নিদিধ্যাসন'যোগে প্রকাশমান বঙ্গ-বিবেকজ জাঁন। 
চিত্রবৃত্তি ছার প্রকান্ঠ ব্রহ্মোর জ্ঞানই অভিধেয় অর্থাৎ প্রাপ্তযাপায়। এই নিমিত্ত ব্রহ্ধই 

জ্ঞান, শাস্ত্রে ইহা উক্ত হইয়াছে। 
যদি বল, শব্শ্রবপ হইতেই ব্রক্ষজ্ঞান সম্পন্ন হয়, তন্থবারাই জ্ঞাননিবর্তনীয় ভগবৎ' 

গ্রাপ্ডিক্প সিদ্ধি ঘটে। আবার বিবেকজ জ্ঞানের প্রয়োজন কি? সেই আশঙ্ক| গ্রশমন- 

কলে মূল গ্রন্থে খধি বলিতেছেন-_অজ্ঞান অন্ধতমের স্যায়।  ইন্জিয়োডূত" জ্ঞান দীপবৎ। 
হে বিপ্র্ধে, বিবেকজ জ্ঞান নুর্ধ্যতুল্য। অজ্ঞান নিবিড় তমের ন্যান়্ ব্যাপক আবরণস্ব ব্ূপ। 

শব্াদিঘ্বার! জ্ঞাত জ্ঞান দীপের স্তায়, উহ! অসম্ভবনাদি-অভিভূত-_সর্ব প্রকারে অজ্ঞাননিবর্তক 

নছে। বিবেকজ জ্ঞান কিন্ত হুর্ধযতুল্য ; উহা! সর্ব গ্রকার অঙ্ঞানের নিবর্তক। 
জ্ঞানের এই স্বিবিধ লক্ষণ মনুর সম্মত। যথা-_বিষুপুরাণে অর্থাৎ মনু বেদার্থ শরণ 

করিয়! এ সম্বন্ধে বাহ! বলিয়াছেন, আমি উহ! বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
অত্র সম্বন্ধে অর্থাৎ এই সম্বন্ধে মন্টু বলেন,” শব্বব্রহ্ষ 'ও পরবন্ধ, এই. উপর ব্রহ্ধই 

জ্ঞাতব্য । শব্বন্ষ-নিষাত ব্যক্তি পরত্রহ্গ গ্রাণ্ড হয়েন। শ্রীধর স্বামিমহোদয় ব্যাখ্যায় 
লিখিয়াছেন, শ্রবণ দ্বার শব্ব্রঙ্গে নিষাত ব্যক্তি বিবেকজান দ্বার! পরত্র্ম প্রাপ্ত হয়েন। 

এই ব্রহ্ধ প্রাপ্তির হেতু যে জ্ঞান ও কর্ণ, এতদ্বার! ইহা বল! হইল। এ বিষয়ে শ্রতিরও 
সম্মতি আছে। যথা,--আধর্বণী শ্রুতি বলেন, পরা ও অপরা-ভেদে ছুই বিস্তাই জাতব্য। 
পর! বিভ্াঘ্ার! অক্ষয় ব্রঙ্গের গ্রাণ্ডি হয়) অপর বিদ্যা! খখেদাদিময়ী। 

বিভ্ভাশব দ্বারা এ স্থলে উহার হেতু বেদের কর্মকাণ্ড ও বক্ষকাণ্ড উভগ্ন ভাগই বুঝায়। 
গরা ইত্যাদি ল্লোকের শেষ ছুই চরণ দ্বার উহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মভাগ অক্ষর গ্রতি- 
পাদক, পরাখ্য বেদভাঁগ এবং কর্মভাগ- খগ্ব্দোদি। ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজকাদি স্যায়* অনুসারে 

সেই অপরা বিদ্যাও সাধনলভ]া | মুগ্ডক শ্রুতি বলেন, "দ্বার! অক্ষর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়, 

তাহাই পরা বিদ্যা”, “ধিনি অনৃশ্ত, অগ্রাহ্» এই সকল আধর্বণ শ্রুতি অক্ষরাখায পরতত্ব- 
বিষয়ক। তিনটি শ্লোকে এই গরতত্ব উক্ত হইয়াছেন । উহাদের অনুবাদ,__দ্ধাহা অবাক্ধ, 
অর, অচিস্ত্য, অজ, অব্য়, অনির্দেশ্য, অরূপ এবং পাণিপদার্দি-সংযুত নছেন, ধিনি বিতু, 

সর্বগত, নিত্য, ভূতযোনি, অকারণ, যিনি ব্যাপি ও অব্যাপি এবং বাহ! হইতে সমস্তই 

উদ্ভব হুইয়াছে, পণ্ডিতগণ ধাহাকে সন্দর্শন করেন, তাহাই বর্গ, তাহাই পরম, তাহাই 
মোক্ষাকাজ্ীদিগের ধোয়, উহ্ধাই শ্রুতিবাক্যোদিত সেই বিষুণর হুম পরম পদ |” ( বিষুঃপুরাণ, 
৬] ৫--৮৬৫) ৬৭৮৬৮ )1 | 

'ক্লোকোক্ত “বিডু' শবের অর্থ প্রভূ; “সর্বগত+--অপরিচ্ছিন্ন ; “ব্যাপি+ -সর্বকার্য্যা্থগত, 

* ব্রাঙ্গণ-পরিব্রাজক-ন্তায় বিশেষ। এই লৌকিক স্তায়ের অর্থ এই যে, ব্রাহ্ষণগণ ভোজন করুন, এই 
কথা বলিলে ধেমন পরিব্রাজকেতর ব্রাহ্মণগণবেই বুঝার, পরিক্াজকগণ ব্রাক্মণ টড ষেমন ব্রাক্ষণ পদটি 

এখানে তাহাদিগকে বুঝীর না, তঙ্জগ । 



২৬২ অনুব্যখ্য। 

স্বয়ং কিন্তু অন্ত ছারা অব্যাপা, যাহা হইতে সমস্ত বস্তুই উৎপন্ন হয়, সেই পর-্রঙ্মই শ্বকীয় 
ইচ্ছায় যখন এ্রখর্যযাদি ফড় গুণ আবির করেন, তখন তিনি পরমেশবরাখায ভগবতশবাবাচ্য 

হয়েন এবং ঘ্াদশাক্ষরাঁদি পর! বিদ্যা উপান। ছারা ভক্তগণের স্থুলভদর্শনীয় হয়েন-সএই 

নিমিত্ত বল! হইয়াছে যে, *পরমাত্মার সেই স্বরূপ ভগবৎশব্ধবাচ্য এবং ভগবৎ শব সেই 
আদ্যক্ষরাত্মার বাচক ।”--( বিষুঃপুরাণ, ৬৫৬৯ )। 

ঈদ্ৃগ্বিষয়ব জ্ঞানই পর! বিদ্যা । এই নিমিত্ত মূলে বল! হইয়াছে যে, এই প্রকারে 
নিরূপিত অথ ঈশ্বরের স্বরূপ । যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহাই পরমজ্ঞান-পর! বিদ্যা; কিন্ত 

য়ীময়ী জ্ঞান অপর বিদ্যা অর্থাৎ কর্মাখ্য। বিদ্যা। অর্থাৎ দ্বাদশাক্ষরাদিদ্বার। উক্ত ঈশ্বরের 

তত্বযুক্ত স্বরূপ যখাধথ ব্রদ্মরূগে ষে দ্বাদশাঁক্ষর ( ও' ভগবতে বানুদেবায় নমঃ) দ্বার! জানা যায়, 

তাহাই পরম জ্ঞান, তাহাই পর! বিদ্যা ) এতদ্্যতীত অন্ত জ্ঞান-_কর্ম্মাখ্যা অপরা বিদ্যা । 

যদি বল, ঈশ্বরই যদি ব্রহ্ম হয়েন, তাঁহ। হইলে সেই অনির্দেস্ত বস্ত কি প্রকারে ভগবৎ- 
শবাবাচ্য হইতে পারেন ? এই আশঙ্কা নিরাকরণের জন্য মূলে বল! হইমাছে যে, “হে দ্বিজ, অশবা- 

গৌচর ব্রন্মের উপাসনার্থ ভগবচ্ছন্দ ওপচারিক ভাবে গ্রাযুক্ত ছয়।”-(বিষুঃপুরাণ, ৬।৫৭১)। 
হে মৈত্রের,। মহ! বিভূতিন্বরূপ, সর্ধকারণকারণ শুদ্ধ পররন্দে ভগবংশষের প্রয়োগ 

দেখিতে পাওয়া বায় । ছে সত্ম, ভগবান্ এই মহাঁশব এইরূপই বটে।- ( বিষুপুরাণ, 
উ1৫।৭২ )। 

৭১ সংখ্যক শ্লোকের টকা শ্রীধর স্বামিমহাশর় লিখিয়াছেন,--উপাসনার নিমিত্ত বড়গুণের 

গ্রকাশ নিবন্ধন ব্রন্ষে ভগবৎ শব গ্রধুক্ত হয়। সেই ব্রন্মের গুপদমূহ স্বরূপ হইতে অভিন্ন) 
এই নিমিত্ত উপচারবশতঃ ভেদভাব প্রদর্শনের জন্ত ভগ শবের উত্তর মতুপ, প্রত্যয় হইরাছে।' 

এই প্রকারে শুদ্ধ বন্ধে মুখ্য ভাবেই তগবৎ শব প্রযুক্ত হয়। পরবর্তী শ্লে!কে তাহাই 
প্রদর্শিত হইয়াছে। পরবর্তী শ্লোকে নিহিত “শুদ্ধ” পদের অর্থ অসঙ্গ এবং 'মহাবিভৃত্যাখ্য, 
গদের অর্থ অচিস্ত্েশবর্ধ্য। 

পরব্রদ্ধেই ভগবং শব প্রযুক হইয়াছে, অপরেনহে। অপরের পুজ্যাত্ব গ্রতিপাদনের 

নিমিত্ত ওপচারিক ভাবে ভগবৎ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে । কিন্তু শুদ্ধ ব্রন্ধে তগবৎ শবের 

প্রয়েগই মুখ্য। মহাবিভূত্যাখ্য ব্রন্ই শুদ্ধ ব্রহ্ধ। (এই মহ! বিভৃতির অংশ--কণ! লাভে 
ধাহার! বিভৃতি গ্রা্ত হয়েন, তাহাদের সম্মানর্থেও ভগবং শবের প্রয়োগ হয়, ততংস্থলে ভগবৎ 

শব্দের গ্রয়োগ গুঁপচারিক-_কিস্ত সুখ্য নছে। শুদ্ধ ব্রদ্দেই ভগবৎ শবের মুখ্য প্রয়োগ হইয়া 
থাকে-__ইহাই ফলিতার্থ।) অত:পরে বিষণণপুরাঁণে “এবমেষ মহাঁশব? (৭৬ প্রাক ) হইতে 

আরম্ভ করিয়া 'অন্তত্র হ্থযপচারতঃ (৭৭ শ্লোক) এই সার্ঘহয় শ্লোক দ্বারা প্রাগুজার্থের 

বিশদরূপে ব্যাথ্যা কর! হইয়াছে ।* 
* আমর! কলিকাতায় প্রকাশিত একখানি বিুপুরাণে দেখিতে পাইলাম, হইটি সাত্র গ্লোকে উক্ত বাক্য 

বিশ্বত্ত হইয়াছে । তদ্যখা-_ 



ভগবগুপন্দর্ডের ২৬৩ 

অক্ষর৫থ-নিরুক্তিদ্বার৷ ভগবং শব্ধ যে পরমেখবাচক, ই্রবিষুপুরাণে তৎসম্বন্ধে একটি 
প্লোক আছে। উহার অর্থ এই যে, “ভগ” এই শব্ষে ভ এবং গ এই ছুইটি বণ আছে। 

ভকারের অর্থ ছুইটি-সস্তর্তা ও ভর্তা । গকারের অর্থ তিনটি-_নেতা, গৃমগ্িতা ও অষ্টা। 

( বিষুপুরাণ, ৬1৫।৭৩ )। - 

“সম্তর্তীঃ পদদের অর্থ পোবক; “ভা আধার । নেতা পদের অর্থ---কর্মভ্ঞন-ফল- 

প্রাপক । নেতৃত্ব পদের অর্থ--প্রয়োজ্যগমনগর্ভ অর্থাৎ প্রয়োজোর পরিচালক শক্কিত্ব। গম- 

রিত৷ পর্দের অর্থ গ্রলয়ে কা্্যসমূহের কারণ অভিমুখে পরিচালক। ত্রষ্টা__পুনর্বার তাহা- 

দের উদগমগ্জিত1 ব! সর্গকর্তা, ইহাই গকারের অর্থ। 

এই স্থলে শ্বামিপাদ বহিরঙ্গ! ও অন্তরঙ্গ! শক্তির কেবল শঙক্তিত্বদাত্র নির্ধারণ করিয়া 

অভেদভ।বে ব্যাখ্য। করিয়াছেন। শুদ্ধ স্বরূপশভ্তিধাত্রের কথ! বলিতে হইলে উহার জ্ঞান- 

ভক্ষিফলপগ্রাপকত্বাদি অভিপ্রায়ে অর্থান্তর যোজনীয়। 

ইদানীং অক্ষরাছয়াত্বক ভগ পদের অর্থ বল! হইতেছে,-সমগ্র প্রশ্বর্ধয, সমগ্র বীর্য, সমগ্র 

যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্ের সমট্টিই ভগ নামে সংজ্ঞিত। ঈঙ্গন! পদের 
অর্থ ঈরণ অর্থাৎ সংজ্ঞা । শ্বামিপাদের ব্যাখ্যার মর্ম এইকপ, প্রশ্বর্য্ের, বীর্ষ্যের _. 

মণিমন্ত্রাদির ভ্ঠায় প্রভাবের, যশের-_বিখ্যাত সদ্গচণত্তের, শ্রীর--সর্ধপ্রকার সম্পত্তির; 

জানের-_সর্বজ্ত্বের, বৈরাগ্যের--নিখিল প্রাপঞ্চিক বস্তর অনানঙ্গের সমষ্টিই ভগ। “সমগ্র 

গদের উক্ত সকলের সছিতই অদ্বয় হইবে। 
এক্ষণে বকারার্থ বলা! হইতেছে,” ধে ভূতাত্ম অগিলাত্মরূপ চি লী সমস্ত ত্যষ্ট 

পদার্থ অবগ্ান করে এবং ধিনি সর্বভূতে অবস্থান করেন, তিনি ব। ইহাই বকারার্থ। হে 
সাধুশ্রেষ্ঠ, “ভগবান এই যহ! শবটি পরক্রহ্ধন্বরূপ বাস্থদেবেরই বাচক। এই শব্দটি অন্তের 

৮ ৮০ রর উর পে ৯ ৯: পপ পা ৮ 4 ০ পা ও আপা পাকা সপ ৮ ৯৮ পা _ পা আল স্পা সং ০. শীল শী সিন চে পপি শা 0. শপ শী পপ পি পপ কী ৮ পতি ৩ পপি শী আপাত লাল পপ এপ 

এবমেহ মহাঁশবে। ভগবান্ হতি সত্তম। 

পরমরলাভূতগ বাহদেবহ নান্ততঃ ॥ 

তত্র পুজাপদার্থোভিগরিভাষাসমন্থিত:। 

*হ্বোহয়ং লোপচারেখ অন্তত হাযপচারতঃ ॥ 

টীকা--«এবমেষ শঝে&বানুদেবন্ত বাচকঃ নান্তস্তেত্যর্থ: ৷ তণ্চামৌ গ্লশ্চ বণ্চ ভগবানিত্যক্ষরমম্যাৎ নিরুক্তিঃ| 
ষাঁড় গুণ্যং ভগ ইতি পক্ষে তছ্ছান্ ভগবানিত্যচুগন এব | তদেবং পরমেশ্বরে নিরতিশরৈহ্্] দিযু'্জে মুখ্যোহয়ং শব: 

জন্তজ তু গৌণ ইত্যাহ--তত্রেতি--পৃজ্যন্ত শ্রেষঠন্ত পরার্ঘস্ত উক্তৌ ষ| পরিভাষ! সঞ্চেতরপত্রহপ্ৎনংগ্রহঃ ॥ তং- 

সমদ্িতোহযং শব্দঃ। অতে] দৌপচারেণ প্রবর্ততে। অন্তত্র দেবাদাবুপচ।রেণ প্রবর্ততে ।” অর্থ।ৎ এই প্রকারে 

এই শব্দটা কেবল বাহ্দেবেরই বাঁচক, অগ্চের বাক নহে। * * যাড়গণ/ই 'ভিগ' বলিয়। অভিহিত। 

তথান্ ইতি সগবান্ অর্থ/ং ধিনি বড় গুণশালী, তিনি ভগবান্। নিরতিশয় এতধ্যযুক্ত গরমেশ্বরেই এই শবের 

মুখ্য প্রয়োগ--অন্তত্র গৌন প্রয়োগ হয়, ভগধান্ এই শব শ্রেষ্ঠ পদার্ধকেই বুঝার । সথঠরাং বানুদেবেই ইহার 

ুগ্য প্রয়োগ ॥ অন্তাপ্ত দেবতার ইহার গৌণ প্রয়োগ । 



২৬৪ অনুব্যাখ্য। 

প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। অক্ষর নিরুক্তি পক্ষে “ভণ্চ গশ্চ বশ্চ' দ্বন্দসমাসে 'ভগবা 

এইরূপ পদ হয়। ভগবা- ইহাই নামরূপে থাকে বাহার, তিনিই “ভগববান্, পৃষযোদরত্বাদি 
নিবন্ধন বকার লুগ্ত হইয়া! “ভগবান, এইরূপ পদ্দ সাধিত হয়। অক্ষরসাম্য নিবন্ধন পদের 
একদেশেও অর্থ-শক্তি নির্ঘ।রণ করিতে হয়। এই প্রকারে নিরতিশয় প্রশ্্ধ্যযুক্ত পরমেশ্বরেই 

ভগবৎশব্ের মুখ্য প্রয়োগ হইয়! থাকে) অগ্তর গৌণ প্রয়োগ হয়। পুজা পদার্থের পরি- 

ভাষাম্বরূপ এই শব্টি বাসছদেৰে উপচাররূপে ব্যবহৃত হয় ন1-__মুখ্যরূপেই প্রধুক হয়, ইহার 
ভন্তত্র গ্রয়োগ ওপচারিক 1--( বিষুপুরাণ )। 

এ স্থলে স্বামিপার্দের ব্যাখ্যার মনন এই যে, ভগবৎ শব্ধটি পূজ্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পদার্থের পরি 
ভাষাম্বব্ষপ অর্থাৎ সন্কেত্ূপে ঘখন ব্যবহৃত হয়, তখন ইহার অর্থ ওপচারিক নহে, কিন্তু অন্তত্র 
দেবাদিতে ইহার অর্থ গৌণ ব। ওপচারিক। 

অতঃগরে উপচারের হেতু বল! হইতেছে,-_“্ষিনি স্থষ্ট পদার্থের উৎপত্তি, প্রলয়, আগত, 
গতি, বিদ্যা ও অবিদ্যা বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনি “ভগবান এই সংজ্ঞায় অভিহিত।”-_-( বিঝু- 

পুরাগ, ৩।৫।৭৮ )। 

ভগবৎশন্দবাচ্য ষাড় গুণ্য সম্বন্ধে গ্রকারাস্তরে বল!" হইয়াছে । তদ্যখা,--বহাঁতে জ্ঞান, 

শক্তি, বল, পীর, বীর্য্য, তেজ প্রভৃতি ছয়টি গুণ এবং ধাছাতে ইহাদের বিপরীত অজ্ঞান, 
অশক্তি, অবল, অনৈশ্বর্ধয, অবীর্ধা ও অতেগত্ব গভূতির এঁকাস্তিক অভাব, তিনি সগবৎ- 

শব্ববাচ্য। ই্রীধর স্বামী ব্যাধ্য। করিয়াছেন,- হেয়সমৃহবিবর্জিত অর্থাৎ প্রার্কত গুণ- 

বিবর্জিত। *আদি” পদে উহাদের কার্ধ্য অর্থাৎ কর্ম ও তৎসমূ্বর্িত বুঝিতে হুইবে। 
এস্থলে জ্ঞান শব্দের অর্থ--অন্তঃকরণের বল, শক্তি--ইন্দ্রিয়জ বল, শরীরজ তেজ-স-কাস্তি, 

অশেষতঃ শব্দের অর্থ সমগ্ররূপে, এইরূপ বুঝিতে হুইবে। 

অতঃপর দ্বাদশাক্ষরান্তর্গত ভগবৎ শবের অর্থ বলিয়! বাসুদেব শবের অর্থ বল! হুইয়াছে। 
তদ্যথা,--”"সেই পরমাত্মাক্ হষ্ট-জাত সর্ববপদার্থ অবস্থানকরে এবং তিনি সর্বতূতে অবস্থান 

করেন বলিয়া! তিনি বাসুদেব সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েন।”--( বিষুপুরাণ, ৬৫1৮৪ )। 

বসন এবং বাসন হইতে “বান” শব্দ সাধু শবের ন্যায় সাধিত কয়। দে্যাতন হইতে দেব 

শব নিম্পন্ন হয়। বাস্থই দেব, এই অর্থে কর্শধারয় সমাসে 'বানুদেব, পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। 
মহাভারতীয় মোক্ষধর্ণে ও উক্ত হইয়াছে, ৮ 

ূ বসনাদ্দ্যোতন!চ্চৈব বান্দেবং ততো বিছ্ঃ। ও 

জনক প্রভৃতি ভগবানের নামালোচননিষ্ঠা দ্বারা ব্রহ্গজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাই 
প্রদর্শন করার জন্ত অতঃপর খাগিক্যা্দি ছয়টি শ্লোক উক্ত হুইয়াছে। তদ্যখা--পুরাঁকালে 

একদ। খাওক্য-জনকের প্রশ্রে কেশিধ্বজ খাগ্ডিক্য-জনকের নিকট তাত্বিকভাবে অন্ত 

বান্থদেবের' নাম ব্যাধ্যা করিয়াছিলেন। ““ধিনি সর্বভূতের অন্তরে বাম করেন এবং 

সর্বভূত ষাহাতে বাম করে এবং ধিনি দেব অর্থাৎ জগতের ধাতা। ও বিধাতা, সেই গ্রত্ুই 
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ৰান্থদেব নামে অভিহিত' ( বিষুট পুঃ, ৬৪।৮২) | ধাতা, বিধাত। ইত্যাদি শব্দদারা তিনি 
সমগ্র ভৃতের অন্তর্য্যামী, ইহা! “বান” শব্দে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দিব ধাতুর অনেকার্থ বিস্তার 
দ্বারায় দেব শব্ধ ব্যাখ্যাত হইয়। থাকে । 

“তিনি সর্বভূতত্বরূপ- প্রকৃতির বিকার ও গুণদোবসমূহের অতীত, সর্ব আবরণের 
অতীত, তিনি অখিলাত্মা। ভূবনের অন্তরালে যাহ! কিছু আছে, তৎসর্বই তাঁহ। ছার! 
আস্বত-_ছন্ন অর্থাৎ ব্যাপ্ত ।” 

“তিনি সমস্ত কল্যাণগুণাত্মক, তাহার শক্তিলেশ দারা সমস্ত স্যষ্ট অগং সমাদৃত। 
তিনি আপন ইচ্ছায় বহু দেহ গ্রহণ করেন এবং জগতের অশেষ হিতসাধন করেন।” 

উক্ত পদ্যের *ইচ্ছাগৃহীতাঁভিমতোরুদেহঃ* এই চরণে যে গ্রহ ধাতু আছে, উহার অর্থ 
গ্রাহুঙাবন। শ্রীবৃত্িসমূছে তাহার পরম! দ্েহশেভা-সম্পত্তিরূপ ভগান্তঃপাতিত্ব হেতু তদীয় 
দেহশোভাও তৎসন্বন্ধে স্বাভাবিক (অর্থাৎ শ্রী ষড়েশব্যযরূপ ভগেরই অন্তঃপাতি । এই 

সী হইতেই তাহার দেহ প্রকটিত হয়। সুভরাং তদীয় দেহষ্টীও স্বাভাবিকী।) 

অতঃপরে শারীর বলাদির সঙ্বন্ধেও উক্ত হুইয়াছে। তদীয় কল্যাণ*গুণলমুও বর্ণিত হই. 
য়াছে,_-ঙাহাতে তেজ, বল, এব, জ্ঞান, বীর্ধ্য ও শক্তি প্রভৃতি অশেষবিধ গুণ আছে। 
তিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ । তাহাতে ক্রেশাদির লেশমাত্রও নাই, তিনি পরাৎপর পরমেশ্বর । 
তিনি ব্যঙ্টি অর্থাৎ সন্কর্ষণ।দিবূপ, সমহি অথাৎ বানুদেবাদিরূপ ঈশ্বর । তিনি ব্যক্তত্বূপ ও 
অব্যক্তস্বূপ। তিনি সর্বেশ্বর, সর্বদরশী, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্, পরমেশ্বর (বিষণ পুঃ, 

৬1৫৮)। শ্রীধর স্বামীর টাকাতে লিখিত হইয়াছে,-ব্যষ্টি--সন্বর্ষণাদিরপ)--সমষ্টি বাস্থদে- 

বাঁত্মা। । * এ স্থলে 'প্রকটস্বরূপ* যে পদ আছে, উহার অর্থ - শ্রীবিগ্রহ-প্রাকট্য বলিয়। বুঝিতে 
হুইবে। 

এ স্থলে মুল প্রস্তাবের উপসংহার করা হইতেছে,_-সেই বুঁস্থদেবকে যদ্বার1 জানা 
যায়, দর্শন কর! যায় এবং লাভ করা যায়, তাহাই নির্দোষ, বিশুদ্ধ, নির্মল, পরম, একরপজ্ঞান, 
তথ্যতিরিক্ত অপর সকলই অজ্ঞান-পদবাচ্য (বিষণ পু$ঃ, ৬৫1৮৭ )। শ্রীধরম্বামী মহাশয়ের 
টীকার অর্থ,_-বাহা দ্বার। বান্দেবকে জানিতে পারা যায় এবং পরোক্ষবৃত্তি দ্বারা সাক্গাৎ 

'কর!1 যায় এবং নিঃশেষরূপে অবিদ্ভা নিবৃত্তিবশতঃ ষে বান্ুদেবকে প্রাপ্ত হওয়! যায়, তাহাই 

জ্ঞান-উহারই অপর নাম--পর1 বিছ্ধা। অবিস্তার অন্তর্বর্তিনী অপর বিদ্তাই-অজ্ঞান 
ইতি। 

এ স্থলে একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, তাহা এই যে, সেই বাস্থদেব ত এবনিধ 
ধশ্্য্যাদি গুণযুক্ত; যে জ্ঞান দ্বারা সেই তত্ব যে একরূপ, ইহ! জানা যা, তাহা জ্ঞান-_ 

এ কথ! বলার তাৎপর্য কি? তাহার অনংশীভূত সেই সেই গুণসমূহের পরিত্যাগে তেদ-গন্ধ- 
রহিত বলিয়! সেই জ্ঞানকে বুঝিতে হইবে কি? কিম্বা অচিত্ত্য জ্ঞানগোচর বলিয়া সেই 

একই তৃত্ব গুণগুণিরূপে অভিন্ন বলিয়। উহীকে জানিতে হইবে কি? 
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, ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে,--জ্ঞান, শক্তি, বল ও ধরব ইত্যাদি যে স্থলে বলা হইয়াছে, 
সে স্থলে হেয় গুণের মিশ্রণ নিষিদ্ধ হইয়াছে । অপিচ তিনি *“গুণদোষের অতীত” এবং 
সমস্ত কল্যাণ-গুণাত্মক+ ইহাতে তাহাতে গুণাস্তরের নিষেধপূররক তদীয় আত্মভূত গুণাস্তর 
স্থাপন দ্বার সেই সকল গুণ যে পরমেশ্বর বান্দেবের স্বরূপ, তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। 

সুতরাং সেই সকল গুণ কিছুতেই পরিহার্য নহে। এই নিমিত্ত অন্তত্র “অন্তদোষম্* এইরূপ 
লিখিত হইয়াছে ;- কিন্তু “অন্ততদ্গুণদৌধম্* এরূপ লিখিত হয় নাই। তত্বেতু সেই সকল 
বথাবস্থিত গুণসমূহেরও স্বরূপত্ব যাহা দ্বার! জান। যায়, তাহাই জ্ঞান, ইহাই তাৎপর্যা। 

অতএব ভগ এই উপলক্ষণত্ব দ্বার যে কেবল অদ্য স্বরূপ বল। হইয়াছে, এই অভিমত 

প্রত্যাখ্যাত হইল। ভগবৎ শবের দারায় ভগবৎ সম্বন্ধে ভগের বাচ্যত্ব স্বীকার কর! 

হয়। বিঞুপুরাণের প্রমাণ এই যে, “তদেতদ্ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ*। পর প্রমাণ 

এই যে, “জ্ঞানশক্তিবলৈম্ব্য্য-বীর্যযতেজাংস্তশেষতঃ। ভগবৎশব্বাচ্যানি” ইত্যাদি । এই প্রকারে 

ভগ পরমতত্বের স্বরূপভূত, এই বিষয় প্রকাশের জন্য গুদ্বন্ব্ূপ নিরূপণে বল হইয়াছে-- 
*বিভূং সর্বগতং* ; এ স্থলে বিভু শবের দ্বারায় প্রভুতা-বাচক বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। 

শারীরক ভাষ্যকার শ্রীমৎশঙ্করাচাধ্যও বলেন,-জ্ঞান, শব্ধ, বল ও তেজ, এই গু৭ 

আত্মার; উহ্নাদিগকে ভগবান্ বান্থদেব বল! হয় (শা্কর তাষ্য, বর্মন", ২২৪৫); এইরূপ বলিয়! 

তিনি পাঞ্চরাত্রিক মত উত্থাপিত করিয়াছেন। পাঞ্চরাত্রিক সিদ্ধান্ত শতি-পুরাণাদির প্রশংসিত 

সাক্ষাৎ শ্রীভগবন্তত। এই মতে শ্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ এ সকল গুণের গুণীর সহিত প্রীক্য- 
বৃত্তিতে দোষ দেওয়। অদ্বৈতবাদ স্থাপনাগ্রহের পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ। সেই আগ্রছের ফলে 

ভাষ্যকারের কথিত (কারণের আত্মভৃত। শক্তি ) এই স্বীয় বাক্য ব্যর্থ হইয়৷ পড়ে। ' ভগব?্- 

গীতায় লিখিত আছেঃ_-“পরং ভাবমজানস্তে। মম ভূতং মহেশ্বরং* এ স্থলে ভূত শবের অর্থ 
পরমার্থ সত্য এবং নিজের যে পরম তত্ব, তাহা মহেশ্বর-লক্ষণ-বিশিষ্ট। শ্রীধর স্বামীও এরূপ 
স্থলে এ্রর্ূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে লিখিত হইয়াছে,--এই ভগবান্ 
অথব৷ নিরুপাধি পুরুষ, এই ছুই পদ অখিলাত্মা বান্দেবে প্রযুক্ত হইয়াছে । এই নিমিত্ত 

তগবিশিষ্ট ভগবান্ ত্রন্দের স্ায় পরাবিগ্ক। মাত্র ছারায় প্রকাশ্ত বলিয়৷ ভগবানের স্বগ্রকাশত্ব 

স্পষ্টই নির্ণীত হইয়াছে । এ স্থলে শ্রীমাধ্বভাষ্য-গ্রমাণিত একটি শ্রুতির অনুবাদ প্রদত্ত 
হইল, বথা-__ছইটি বিছ্ট। জ্ঞাতব্য--পরা ও অপর|। অঙ্গোপাঙ্গ সহ বেদাদি অপর! বিস্বা ; যাহা 
দ্বারায় হরিকে জানা যায়, ভাহ! পর! বিদ্ধ এই হরি অনৃষ্ত, নিণণ, পর এবং পরমাত্ম। 
(মাঃ ভাঃ, ১২২১ ব্রহ্ম )। কোটরব্য ্রতিতেও সেই সকল ভগব্দ্গুণ যে কেবল পরাবিস্তা- 
মাত্রেরই প্রকাণ্ড ইহাঁও প্রতিপন্ন. হইয়াছে । উক্ত শ্রুতি বলেন,_অৃষ্ত, অব্যবহথার্য্য, অব্যপদেশ্ট, 

সুখ, জ্ঞান, ওজ, বল ইত্যাদি। কোটরব্য শ্রুতির আর একটি প্রমাণ এই যে, *ক্রন্গণন্তপ্মাদূতরঙ্গ 
ইত্যাচক্ষত” ইতি । অস্ত্র আর একটি প্রমাণ আছে,--জীবের জ্ঞান অন্ত, পরমের জ্ঞান অন্ত । 
পরম জ্ঞান নিত্যানন্দ, অব্যয় এবং পূর্ণ ইতি। 



ভগবগসন্দর্ডের ২৬৭ 

মাধ্বতাষ্যে প্রমাণিত অপর এক এতি স্পষ্টতই প্রতিপাঁদন করিতেছেন যে, সেই গুণীর 
সহিত তাহার গুণসমূহ্র তদব্যঞ্জক শক্তির একাত্মকত্ব স্পষ্টতই স্থপ্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি বলেন,_ 
তগবান্ ধদাত্বক, তাহার প্রকাশও তদাত্বক। ভগবান্ কি আত্মক? তদুস্তরে বল। হইয়াছে, 
তিনি জ্ঞানাত্বক, ীশ্্ব্যাত্বক এবং শক্ত্যাত্বক ( মাঃ ভাঃ, ২২৪১ ব্রন্মস্থ* )। “্যন্ত.জ্ঞানময়- 
স্তপঃ* (মাঃ ভাঃ ১২1২২ ব্রহ্মনূ, মু$ উঃ ১/১।৯ )। অন্ত শ্রুতিতেও লিখিত আছে, যাহার চিৎ- 

স্বরূপ অশ্থধ্য বিস্ধমান। চতুর্কবদশিখায় লিখিত আছে,__বিষ্কুই জোতিঃ, বিষুই ব্রহ্ম, বিষুঃই 
আত্মা, বিষুই বল, বিষ্ণই আনন্দ, (মাঃ ভাঃ, ৯৩1৪০ ব্রন্মন)। তাগব্ত তস্ত্রে লিখিত আছে, 
শক্তি ও শক্তিমানের কিছুমাত্র ভেদ নাই ; শক্তিমান্ হইতে শক্তি অবিভিন্না হইলেও স্বেচ্ছা ক্রমে 
ভেদ বিভাবনা হইয়! থাকে (মাঃ ভাঃ, ২৩।১০ ব্রদ্মনুত্র )। 

বিষুসংহিতায় লিখিত আছে,-_“ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি, শক্তির এই 
ব্রিবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু শক্তি ও শক্তিমানের কোনও ভেদ নাই ।৮ স্বতরাং ভগবদ্- 
গুণসমূহও ভগবানেরই দ্বর্ূপ। এ স্থলে প্রমাণস্বরূপ ভারত-তাৎপর্যয-প্রমাণিত শ্রুতি উদ্ধত 
করা হইয়াছে । সুতরাং মায়িক সর্ববস্ত নিষেধ পধ্যন্ত তাহার স্বরূপ বলিয়া, পরে তাহার 

শবর্যাদি বলা হইয়াছে । বৃহদারণ্যক হইতে উহার প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে; তদ্যথা,-প্বহ্ধ 
সর্ধেশ্বরঃ” ইত্যাদি। অতএব গুণ ও গুণীর ভেদ পক্ষেও গুণ ও গুণী একই, এই বাক্য দ্বারা 
গুণসমুহ গুণীরই অন্তরঙ্গ; অতএব গুণীর তুলা ও তদাতমক, এইরূপ ব্যাখ্যা-সঙ্গতি স্বীকার্ধ্য। 

দহরবিস্তাতেও * “্দহুর উত্তরেভ্যঃ* ১/৩।১৪ ব্রহ্স্ত্র ( অর্থাৎ পরবর্তী হেতুসমূহ দ্বারা 
জানা যায়, দহর হৃদয়াকাশই পরমেশ্বর ) “ুত্র-নিকূপিত দহরাখ্য ব্রন্গের স্তায় তাহার গুপ- 
সমূহও তাঁহার অন্তরঙ্গ বলিয়াই জিজ্ঞা ও অন্বেষণীয়__ছান্দোগায ভ্রুতিতে ইহাই উদ্ত 

হইয়াছে। 
ছান্দোগ্যের উদ্লিখিত এতির সাধারণ অর্থ এইরূ প,_-এই ব্রহ্গপুরে (দেছে) দহর (কুত্্) 

পন্মগৃহ আছে, তন্মধ্যে যে দহুর!কাশ আছে, তাহা অন্বেষণীয় ও জ্ঞাতব্য । শ্রীপাদ রামানুজ 

ইহার যে ব্যাখ্য। করিয়াছেন, তাহা! এইরূপ--এই ব্রহ্গপুর পুগ্ুরীক-গৃছে ষে দহ্রাঁকাশ এবং 
তাহার যে সকল গুণ আছে, তছুভয়ই অন্বেষণীয় ও বিজিজ্ঞান্ত, শ্রুতি এই বিধান করিয়াছেন। 

ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিতেছেন,_-”ইাঁতে কামসমূহ সমাহিত রহিয়াছে”; এই শ্রুতির অর্থে জান! 
যায়, কামত্বনিবন্ধন কামসমূহ--অর্থাৎ কল্যাণ-গুণসমুহ সেই দহরত্রন্মের অন্তস্থ, এই কথাই 

স্টপ রা ১ পপ পসরা 

* ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম প্রপাঠকে প্রধম খণ্ডে এই দহরবিদ্তার আলোচন! কর! হুইয়াছে। বেধা্- 

হুত্রেও “হুর উত্তরেত7১" ( ১/৩।১৪ ) এই সুত্র হইতে আরস্ত করিয়া! করেকটি শু পর্যন্ত দহরাধিকরণ হিনির্দিষ্ 

হুইয়াছে। শাক্কর ভাধ্যানুসারে জান। যায়, শ্রাতিতে দহর শব্ধ ছুটি অর্থে ব্যব্হত হইয়াছে। যথ।--তৃতাকাশ ও 

রক্গপু্মী) অভিধানে হদ্গহ্বর, সুগম ইত্যাদি এ স্থানের উপযোগী অর্থ দেখিতে গাঁও! বায়। ছহালোগ্য তৃষা 
বিদ্ভার পরেই দহরবিন্ভার উল্লেখ কর! হইয়াছে । যে রঙ্গ তৃমা, সেই ব্রঙ্মই দহর অর্থাৎ নুগ্স--বিনি সর্বব্যাপী, 
তিনিই হৃৎপুগুরীকস্থ, ধিনি মহান্। তিনিই অণু ইত্যাদিরণে বরন্মতত্ব গুদর্শনও উপনিবদের এক প্রণালীবিশেষ। 



২৬৮ অনুব্যাখ্য। 
বল! হইয়াছে । “তে চ গুণ! অন্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরে চ সমাহিতে” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা 
তাহার বিভূতিসমূহ এবং “অয়মাস্মাংৎপহতপাপম।” ইত্যাদি বাঁক) দারা তীহার অপহতপাপ্যাতব, 

বিজবত্ব, বিশোকত্ব, সত্যকা মত্ব, সত্যসস্কল্ত্ব প্রভৃতি বহুল গুণও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বাক্যকার 
বলিয়াছেন, এই সকল গুণ তাহার অন্তরস্থ। বাক্যকারের এইরপ শ্লির্দেশের হেতু শ্রুতিতেই 
রহিয়াছে; শ্রুতি বাঁলতেছেন---“যদস্তর্ “কামব্যপদেশঃ” ইত্যাদি। 

এ স্থলে যদি দহরজ্ঞানার্ধ দ্যাবাপৃথিবী অন্বেষণীয় ও জ্ঞাতব্য, ইছাই বলার তাৎপর্য হয়, 

তাহা হইলে উহার! জ্ঞাত, এই হেতুতে পূর্ব্বে উহাদের উপদেশ করিয়া, দহর অজ্ঞাত বলিয়! 
পশ্চাৎ উহ! উপদেশযোগ্য, ইহাই বুঝিতে হয়। সুতরাং ব্রন্মের এই সকল বিভূতি- যে 
তাহারই স্বর্ূপভূত, অদ্বৈতগুরু স্বয়ং শ্রীমৎ শঙ্বরাচাধ্য সহভ্রনামভাষ্োে নিজেও তাহ! 

বলিয়াছেন; বথা,--“দসাক্ষাৎ অর্থাৎ অব্যবধানরূপে স্বরূপ-বোধরূপে ধিনি সর্ধপদার্থ দর্শন 

করেন, তিনি 'শান্দী”। লিক্কপাধিক এখধ্য আছে খাহান) তিনি “ঈশ্বর”। বৃত্দারণ্যক 

শ্রুতি বলেন,-"এয সর্বেশ্বরঃ+| এ স্থলে “সর্ধ” শবে উপাধি পরিগৃহীত হইয়াছে, পরতর্ধয যে 

উপাধির অতিরিক্ত, তন্বার1 তাহাও হুচিত হইয়াছে। 
এখন তোমার প্রশ্জের কথা পুনরায় বল! যাইতেছে । তোমার প্রশ্ন এই যে, সেই জ্ঞান- 

মাত্র বস্তর যখন নীল-পীতাদিবর্ক কোনও আকার নাই, তখন তাহার সেই বর্ণত্বই বা কি 
প্রকারে সম্ভবপর হয়? যিনি পরিচ্ছেদ-রহিত, তাহার চতুভূ'জাদি আকার দ্বার তাহার 

পরিচ্ছন্নত্বই বা ক্রিপে সম্ভবপর হয় অথবা বৈকুঠাদিরই রা তত্রূপত্ব কি প্রকারে সম্ভব- 
পর হয়? 2, 

তছত্তরে বল! যাইতেছে খে, প্রম]ণচক্রচক্রবর্তি-বিদদন্ুভব-সেব্যবান শষ সমূহ দ্বারা এশ্বধটা- 

দির ন্যায় স্বগ্রকাশত্ব ও বিভূত্ব দ্বার! ব্রন্মের এ সকল উপাধিরছিত স্বরূপমাত্রত্বই প্রমাণীকৃত 

হয়, ইহা অতঃপরে প্রদর্শিত হইবে। “ভাম্বানয়মুধয়তে” ইত্যাদি স্থলে ভা শব্ধ যেমন ম্বরূপাংশ- 

ভূত বিশেষণ মাত্র--কিন্ত উপলক্ষণ নহে, ভগ পদও এ স্লে তন্দরপ খ্বর্ূপাংশভৃত বিশেষণ মাত্র। 
ভেদবৃত্তিই প্রাধান্ত-ভাগেই হউক অথবা কেবল ভেদবৃত্তির ভাবেই হউক, মত্বর্থীয় প্রত্যর 

করিলে স্বরূপশক্তির বৃত্তিসমূহ অয় জ্ঞানেও অপরিহার্্য। ন্বরূপশক্তির বৃত্িথ্বরূপ ভগ 
পদের সহ ভগবানের সেই অয জ্ঞানরূপে এক বস্তত্বই সিদ্ধ হয়। ইহাতে জহদজহল্লক্ষণময়* 
কষ্ট কল্পনার কি প্রয়োজন? তদ্ধেতু এই প্রৌচিধুক্তি উক্ত হইয়াছে যে, “ভগবান্ই সেই অর 

জ্ঞান বলিয়৷ কথিত হুইয়াছেন।' এই বিষয়ে “তত্ববিদগণই প্রমাণ'-_-ইহা ছারা এই কথা বল! 
হইয়াছে যে, বিদদন্ূভব ও শব্ষই এ সম্বন্ধে প্রমাণ । এখন সর্বসংবাদ ( গতি সামান্ত ) ছারা 
মূল প্রকরণ আরম্ভ করা হইতেছে। উহার আর্ত এইরূপ-_সেই, ভগবত্তা আরোপিত নহে 

* জহ্দজহল্লক্ষণ সম্বন্ধে ইতিপুর্ব্ধে বিস্তুতরপে আলোচনা কর! হৃইয়াছে। এ স্থলে তদদর্শন্ছেচবিশদ অর্থ 

যুবিয়া লইতে হইবে। বিম্তার-তয়ে তাৎপর্ধ্য ব্যাখ্য। দেওয়া হইল না। 



ভগগবৎসম্দর্ডের ২৬৪ 

(কিন্তু স্বরূপতৃতা, এই অর্থ পুনর্ববার বিশেষরূণে স্থাপনার জন্য অন্ত প্রকরণ আরম্ত করা 
ভগবদৃবিগ্রহত্ব ও তাহার  গেল। ভগবৎসন্দর্ভের ১১ বাকা দ্রষ্টব্য )। অতঃপরে শ্রীবিগ্রহের 

নিত্য ূর্ণন্বরূপভৃতত্ব স্বাপক প্রকরণারস্তে পঞ্চবিংশ বাক্যের (প্রাগুক্ত 
গ্রন্থের ২৭শ বাক্য দ্রষ্টব্য ) অবতারিকায় লিখিত আচ্ছে,--“সেই ষড়েশ্য্যাদির+ ইত্যাদি । 

এই স্থলের বেদানস্ত-অভিমত বিচার কর। কর্তব্য । 

ূর্ববপক্ষ হইতে পারে যে, বেদে তীছার অরূপত্বই বলা! হইপ্নাছে; যেমন --*অস্থুল অনু” 
ইত্যাদি (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ )। শ্বেতাশ্বতর উপনিষতও বলেন,-_প্তাহার পদ নাই, তিনি 
গমন করেন, হস্ত নাই অথচ গ্রহণ করেন, তিনি অচক্ষু অথচ দর্শন করেন, কর্ণ নাই অথচ 

শ্রবণ করেন, তিনি বিশ্বকে জানেন, কিন্তু তাহাকে কেহ জানে না। তাহাকে আগ মহা- 

পুরুষ বলিয়া অভিহিত কর! হয় ।” 

এততুত্তরে বলা যাইতেছে বে, তাহার স্বরীপতৃত শক্তি স্থাপন! দ্বারাই তাহার রূগ. 
সিদ্ধিও শ্রুতিসম্মত ভাবেই প্রমাণীকত হুইয়াছে। 

আরও দেখ, ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলিতেছেন, এই ন্বর্গলোক হইতেও যে উৎকৃষ্ট জ্যোতি 
দীপ্ত হয়েন, বিশ্বের উত্তম অনুত্ম সকল লৌকেই ষে উৎকৃষ্ট জ্যোতি দীপ্ত হয়েন, ইনিই সেই 
ব্হ্দ। তিনিই এই পুরুষের জ্যোতীরূপে বিরাজ করেন। এ স্থলে জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ 
গ্রসিদ্ধ ত্রদ্ম। নুত্রকার প্রকরণ-বলে এই জ্যোতির ক্রন্ধত্ব প্রদর্শন * করিয়াছেন। বর্গ 
জ্যোতিঃম্বরূপ হইলেই তাহার রূপিত্ব তৎসঙ্গেই সাধিত হয়। 

প্বাক্যই পুরুষের জ্যোতীরূপে গৃহীত হয়েন* ( বৃ আ' উ*, ৪1৩1% ১, “বাহার মনের 

জ্যোতি নিসেবন করেন” ( তৈ* ব্রাঙ্গণ ) ইত্যাদি শব্দের দ্বার! জ্যোতিই যে ব্রহ্ম, তাহা প্রতিপন্ন 
হইতেছে । এই সকল স্থলে জ্যোতি শব্দের অর্থ চক্ষুর অনুগ্রাহক তেজ নহে । তাহা হইলে 
ধাহার অব্ভাদক এই জ্যোতি, তাহ! কি পদার্থ এবং যাহাতে এই জ্যোতি শব উক্ত 

হইয়াছে, তাহাই ব৷ কি পদার্থ? চৈতন্ত মাত্র সকলেরই প্রকাশক ; সুতরাং জ্যোতিং শব 
তাহাতেই প্রযুক্ত হইয়াছে এবং তাঁহার জ্যোতিত্বই সত্য। দিও তাহার শ্বরূপ হইতেও 
জ্যোতি প্রকাশ পায়, তথাপি জ্যোতির প্রাসিন্ধার্থে তাহাকেই বুঝা যায়। এ সম্বন্ধে 
বৃহদারণ্যক ও কঠ শ্রুতি বলেন, _সেই ব্রহ্গকে হৃ্ধ্য, চন্দ্র, তারকা প্রকাশ করিতে পারে 
না, বিছ্যুৎও তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না) অগ্নির আর কথা কি? সেই স্বপ্রকাশ 
ভগবানকে অনুসরণ করিয়া কুর্যয প্রভৃতি সকলেই প্রকাশ পাইয়৷ থাকেন! যেহেতু সেই 
ভগবানের প্রকাশেই এই সমস্ত জগৎ প্রকাশ পায়। 

*. নিম্নলিখিত ব্রন্গহুরগুলি তষ্টবা-_ 
১1 জ্যোতিশরণাভিধানাং--১। ১। ২৫ 

২। জ্যোতিষ ভাবাঞ্চ--১। ৩। ৩২ 

৩। জ্যোতির্দর্শনাৎ--১। ৩। ৪: 
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এ স্থলে দেখ! যায় যে, তেজঃম্বভাব ( বিশিষ্ট ) কুর্ধ্যাদির সর্বজ্যোতির মুলাধার ব্রন্দের 

নিকট প্রকাশ-যোগ্যতা নাই, যেমন ক্র্যযগ্রকাশে চন্দ্র-তারকাঁদি ম্বতঃই নিশ্রাভ হর। স্তর 

তিনিই মূল জ্যোতি। এই প্রকারে আরও বল! যায় যে, সমান স্বভাবেই অনুকার দৃষ্ট হয়। 
এই নিয়মে সমান স্বভাব পদার্থের একরপত্বই প্রসিদ্ধ । 

যেমন গমনকারীর পশ্চাৎ গমন করিতেছে, তদ্রপ। অপর দৃষ্টান্ত এই যে, স্ুৃতপ্ত লৌহ 

দৃহনকারী অগ্নির অনুদহন করিতেছে, ধুলিকণ। প্রবহমান বাধুর অনুবহন করিতেছে । এই ছুই 

স্থলে যদিও দৃষ্টাস্তের অন্ঠথাত্ব দৃষ্ট হয়, তথাপি এখানে অগ্নি ও বাধুর দহন-বহন ক্রিয়! বিষয়ে 

মুখ্যত্ব অবশ্তই স্বীকাধ্য । জ্যোতিঃ সম্বন্ধেও ব্রন্দেরই মুখ্যত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মই মুখ্য জ্যোতিঃ। 

তাহার প্রকাশবশতঃই যখন সর্ববস্তর প্রকাশ, সুতরাং তাহারই জ্যোতীরূপত্ব অবশ্তই 

সুসিদ্ধ। রশ্িসমূহ যেমন হৃর্যকে অনুসরণ করিয়া কিরণ প্রদান করে, অন্ুমানও তদ্বৎ 

সিদ্ধ। এক দীপ অন্ত দীপের অনুসরণ করিয়। আলোক প্রদান করে, এই দৃষ্টান্তের স্তায় 
গাগ্ুক্ত দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধ নহে। ( কেন না, মূল দীপের বিনাশেও পরবর্তী দীপের কার্ধ্যশক্তি 
নষ্ট হয় না) সুতরাং এ দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধ। এস্থলে দৃষ্টান্ত নিরপেক্ষ । কিন্ত ব্রদ্দজ্যোতি ভিন্ন 

হুর্যাদির জ্যোতি একবারেই অদ্িদ্ধ।) 

এই সকল আলোচনায় দেখা যায় যে, এ্তিবাক্যসমূে ব্রহ্ধ প্রসিদ্ধ জ্যোতীরূপে এবং 
সর্বপররূপে বর্ণিত হইয়াছেন; সুতরাং প্রমাণের জন্ত আর অন্ুত্র গমনে কি প্রয়োজন ? 
ক্রতি কিন্তু শবমুল| ; এই ব্রহ্গস্ত্র অনুসারে শব্ব-প্রমাণই বলবৎ। এতঘ্যতীত ত্রহ্ম জ্যোতিঃ- 

স্বরূপ ও সত্যসন্কর বলিয়। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন। মুণডক উপনিষদের প্রমাণ_এই যে, “শ্রেষ্ঠ 
হিরগ্ুয় কোষে নিফণ বিরজ ত্ধ বর্তমান, তিনি জ্যোতিঃসমূহের শুভ্র জ্যোতি, জাত্মবিদ্' 
ব্যক্তিগণ তাহাকে জানেন।” (মুণ্ডক, ২1২৯ )। 

ব্রহ্ম অন্তকে প্রকাশ করেন, তিনি অন্ত দ্বার! প্রকাশিত হন না ।. বৃছদারণ্যক উপনিষৎ 
বলেন,--“আত্মনৈবায়ং জ্যো তিষান্তে” অর্থাৎ তিনি তখন আত্মস্বরূপ জ্যোতি দ্বারাই সমস্ত কার্ধ্য 

নির্বাহ করেন। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ আরও বলেন “তিনি অগৃন্ৃ, কাহার ঘার! গৃহীত 

হম না।” দ্ধাহা দ্বার। হুর্ধ্য তাপ প্রদান করেন”*। শ্রীভগবদগীতাতেও উক্ত হইয়াছে, “যে 

তেজ আদ্দিত্যগত নিখিল জগৎকে প্রকাশিত করেন, চন্দ্রে' ধাহার তেজ বিদ্বান, অক্সিতে 

ধাহীর তেজের প্রকাশ, সেই তেজ আমার তেজ বলিয়াই জানিও।” ম্ুতরাং সিদ্ধান্ত হইল 
ষে, ত্রদ্ম রূপবিশিষ্ট। জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ (১১২৪ ব্রন্মন্*) এই অধিকরণে শ্রীমৎ 
রামান্ুজও এই অর্থন্যোতক ব্যাখ্য। করিয়াছেন। 

এই চতুষ্পাদ পুরুষ সম্বন্ধে খগবেদ ছাঃ উ* ৩/১২।৬ ধৃত) বলেন,_-“ষড় বিধ 
পাবিশিষ্ট চতুষ্পদ। গায়ত্রী। এই গায়ব্র্যাখ্য রন্মের মহিম! অর্থাৎ বিভৃতি-বিস্তার তৎপরিমিত, 

তীহা! হইতেও এই পুরুষ বৃহত্তর । সমগ্র প্রাকৃত লোক এরত্রন্মের একটি পাদ। উচ্থার 
অমৃতন্বরূপ পাদজরয় অগ্রারুত লোকে বিরাজ করিতেছেন।” 
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শ্বেতাস্বতর উপনিষদে লিখিত হইয়াছে,-ণতমের অপর পারে আদ্দিত্যব্ণ মহাপুরুষকে 

আমি জানি।* এইরূপে অভিহিত অপ্রার্কত রূপের তেজও অপ্রাৃত। সেই অগ্রান্কত 
তেজোৰিশিষ্ট পুরুষ জ্যোতিঃশব অভিধের | আরও দেখা যায়, ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত 
হইয়াছে, পশ্তামের অর্থাৎ তমঃপ্রায় আধিভৌতিক পুরুষের অনুগ্রহে আধিভৌতিকাদি পুরুষ- 
অরয়ের পরমাশ্রয়দ্বরূপ পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করি* (৮।১৩।১ )। “ন্থবর্ণ-বিনিন্দ্য জে)াতিঃ” 

( তৈ* ত্রা* ৩১০৬ )। মৈত্রেয় উপনিষৎ বলেন,_-তীহার চারি বূপ--শুরু, রক্ত, রৌকা ও 
কৃষণ”। মুণ্ডক উপনিষদে লিখিত হইয়াছে,_-প্যখন বিচারনিরত সাধক হেমবর্ণ, ব্রহ্ম-যোনি, 
ঈশ্বর কর্তৃপুরুষকে দেখিতে পাঁন, তখন পুণা-পাঁপ পরিহার করিয়া নিরঞ্জন হইয়। পরম শাম্য 

লাভ করেন।” এীতরেয় উপনিষদে লিখিত আছে,-_-“তিনি দর্শন করিয়াছিলেন” € ১১১ )। 

মহানারায়ণ উপনিষদে লিখিত হইয়!ছে, “বিছ্যদঘর্ণ পুরুষ হইতে নিমেষ সকল উৎপর় হইয়াছে” 

( মহা" না* ১৮ )। *চক্ষুর দ্বারা তাহার রূপ দেখিতে পাওয়! যায় না” ( তত্ব ) ( অর্থাৎ 

তাহার অপ্রাকৃত রূপ প্রাকৃত নয়নের দর্শনযোগ্য নছে )। মুগ্ডক শ্রুতি বলেন,-_প্যাহ!কে ইনি 

বরণ করেন, ইনি তাহারই লভ্য হন, তাহাকে আত্মা আত্মদান করেন ( যুগ্ডক, ৩২৩ )। 

ভগবান বুদ্ধিমান, মনোবান্, অঙগ-প্রত্যঙ্গবান্--ভগবানের এই সকল দৃষ্টি করি মোঃ ভাঃ, ব্রহ্ম, 
২২৪১ )। *প্রকাশবচ্চ বৈয়র্থযাৎ” ( ব্রহ্ম, ৩২৪৫ )। রূপোপন্তাসাচ্চ (ব্রঙ্গস্থ, ১২২৩ )। 

এই সকল কৃত্রের ব্যাখ্যায় মাধ্বভাষ্যে যে সকল শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সকল শ্রুতিবাক! 

তগবদ্িগ্রহত্বের পোষক ও সমর্থক। এতদ্বাতীত “পহাতে, “বিবৃণুতে, “লক্ষয়ামহে”- ইত্যাদি 
পুনঃ পুনঃ কথিত বিদ্বৎপ্রতাক্ষের বিরোধ হেতু পূর্বোক্ত অপাণিপান এুতির তথাবিধ অর্থের 
সঙ্গতি দৃষ্ট হয় ন|! এবং উক্ত হ্ুতির দার ব্রন্মের অরূপতও গ্রতিপাদিত হয় না।' দর্শনাদি 
ক্রিয়াতে “মনোরথ কর্নামাত্র" অর্থ করা স্ুসঙ্গত নহে । অছৈত শারীরক-ভাষ্যকার 

শ্রীমৎশঙ্করাচাধ্যও লিখিয়াছেন,--“এ স্থলে “অভিধ্যায়তি এই ক্রিয়াপদ্দের অতথাতভূত বস্তও 

কর্মপদে ব্যবহৃত হয়, মনোরথ-কল্পিত বস্তও অভিধ্যানের কর্ম হইতে পারে। ঈক্ষণের 

কর্ম তথাভূতই হইয়া থাকে, অর্থাৎ লোকে যাহা দেখে, তাহাই ঈক্ষণের কর্ম 
হইয়া থাকে।* অন্ত্রও ঈক্ষণ বা দর্শনের বথার্থ অর্থের উপলব্ধিত্ধ দুষ্ট হয়। 

+ আীমৎশক্করাচার্য(--“ঈক্ষতি কর্মব্যপদেশ।ৎ সং” ১৩১৩ এই ক্রঙ্গগুত্রের ভাষ্যে প্রাগুক্ত ব্যাথ) 

করিয়াছেন। এই স্তর ব্যাধ্যার প্রারন্তে ভা্যকাঁর একটি শ্রুতি উদ্ধত করিয়াছেন ; উহ! এই,-“ষ; পুনরেতং 

ত্রিমাত্রেণোমিত্যেতেনৈধাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্]ার়ভেতি।” ছুত্রের অর্থ এই যে, ওঁকারে বাহার ধ্যান করিতে 

বলা! হইছে, তিনি পরবরক্ষ। ইহার হেতু এই থে, উক্ত ব'কোর শেষে বল। হইয়াছে যে, উক্ত ধ্যাতব্য পুরুষ বরচ্গ- 

লোকগ্রাপ্ত উপানকের ঈক্গণীর়। এ স্থলে বাচম্পতি মিশ্র আমাদের অভিমত অর্থের বিপরীত অর্থ করিয়াছেন। 

তিনি বলেন,--ন চেক্ষণন্ত লোকে তত্ববিষয়দ্বেন প্রসিদ্ধেঃ; তন্তৈব ব্রহ্গণত্তথাভাবাৎ ধ্যায়তেম্চ তে সমান- 

বিষয়ত্বাৎ পরব্রক্ষবিষয়মেব ধ্যাবমিতি সাগ্রতম্। সমামবিষয়তবক্ৈবাসিদ্ষেং । পরে! হি পুক্লষে। ধ্যানবিষয়ঃ- 



২৭২ - অনুব্যাধ্য। 

ধথা-_মাুক্য শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, “আয্ায় ঈশ্বর দৃষ্ট হয়েন* (মাওুক্য উ* ২২৮) 

ইত্যাদি। (এ স্থলে এই শ্রতিবাঁকী পরব্রহ্পর, তছিষয়ে সন্দেহ নাই )। স্তরাং 

অপাঁণিপাঁদ। ইত্যাদি শ্রতিবা্য পরহদ্দের রূপের বিরোধী হইতে গারে না। “ইহা 
দেবত৷ সর্বশক্তিযুক্ত” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সর্ধশক্তিই ব্রন্দের শ্বরূপভূত। 
স্তরাং ব্রঙ্গে শক্তি নিত্যরূপা, এই বিশেষ উপদেশ দ্বার! ব্রন্মে শক্তির নিত্যত্বই সিদ্ধ 

হইয়াছে । *শাশ্বতাত্মা পদ্দের দ্বারাও শ্বরূপ-নিত্যত্ব নির্ধারিত হইয়়াছে। তাই সুগ্ডক- 
আতি বলিয়াছেন,_-“বিবৃণুতে*। এখানে করন! পদের প্রয়োগ হয় নাই । 

এই স্থলে শ্রুতিম্থৃতিসমূহের উদাাহরণের মধো প্যত্র নান্ৎ পগ্ঠতি” অর্থাৎ যেখানে 

অন্ত কিছুই দেখা যায় না, এই শ্রতিটিও পূর্ববপক্ষীয়গণ দ্বারা! উদাহরণরূপে ব্যবহৃত 

হইয়াছে । অন্ত প্রাকৃত রূপসদৃশ কোনও বাপ ব্রন্মে নাই, ইহাই এই শ্রুতির তাৎপর্য ; 

ব্রন্দের রূপ নাই, ইছ। তাৎপর্ধ্য নহে । উক্ত প্রকার ব্যাখ্যার বলে ষে তর্ক উপস্থাপিত হয়, তাহ। 
কুতর্ক। বৈলক্ষণ্য, কালাত্যয়াপদিষ্টত। এবং *শান্ত্রযোনিত্বাৎ” এই ব্রন্গস্ত্র-প্রতিপাগ্ঠ শব- 

প্রামাণ্য হেতু উক্ত প্রকার কুতর্কবিশেষ পরিহৃত হইল।*% কেহ কেহ বলেন, যেমন অগ্নি 

যখন সুক্মরূপে পদার্থে লুক্কায়িত থাকে, তখন তাহার অবাক্ততা হেতু অমু€ত!) আবার সেই 

অগ্নি যখন স্থুলরূপে ব্যক্ত হয়, তখন তাহার মূর্তত1; ব্রঙ্গ সন্বন্বেও তব্রপ। প্রাগুক্ত যুক্তি. 

সমুহের বলে এই অব্যক্তত।-ব্যক্ততা-বাদও নিরস্ত হইয়াছে । বিশেষত: ব্র্গে অব্যক্ততা- 

ব্যক্ততা-ভেদ একবারেই নিষেধযোগ্য । এই হেতু সবিশেষ-নিব্বিশেষ-ভেদে ব্রঙ্গের রূপিত্ব 
ও অরুপিত্ব হয়, এ উত্ভিও শান্ত্রযুক্তিবিরুদ্ধ। একাধিকরণত্ব হেতু ব্রক্গে এতাদৃশ সমুচচর- 
ব্যবস্থ। ( ( উ্কয় প্রকারের যুগপৎ সংযোগ ব্যবস্থা ) সম্ভবপর নহে। 

রূপিত্ব গ্রাহ্া, আবার অরূপিত্বও গ্রহ ৷ এইরূপ বিকল্পও সমীচীন নহে । বৈদিক ক্রিয়াঁয় যেমন 

পরাৎপরস্ত দর্শধবিষদঃ। মঢচ ততন্ববিষয়মের সর্বত্র দর্শনম্। আঅমৃতবিষধস্তাপি তন্য দর্শনাৎ। নচ মননং 

দর্শনং তচ্চ তন্ববিষয়মেবৈতি সান্প্রতম্।৮--ইত]াদি। কিন্ত যে যে স্থলে ব্রন্মের ঈক্ষণ-ব্যাপার কথিত হইয়াছে, 

তততৎস্থলে মুখ্য গ্রদ্দের কথাই বল! হুইল্লাছে। বাচম্প(ত মিশরের ব্যাখ্যান মনঃকলিত । 

* এ স্থলে কুতর্ক খণ্ডনে? জন্য বৈলক্গপ্য, কালাত্যয়াপদিষ্টত্ব, শব প্রামাণ্য, এই তিনটি হেতুর উল্লেখ করা 

হুইয়াছে। পুজ্যপাঁদ গ্রন্থকার বলিয়াছেন, “অন্ত প্রাকৃত রূপসদৃ কোনও রূপ” ব্রদ্ধে নাই। এ স্থলে বৈলক্ষণা 

যুক্তি অবলঘ্বিত হইন়াছে । কালাতায়াপদিঞ্তা হেতুর সবিশেষ ব্যাখ্যা! প্রয়োজনীয় । “কালাত্যয়াপদ্িষ্টঃ 
কালাতীতঃ" এই নুত্রটি স্তারদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্িকের নবম হুত্র। কালাত্যরাপদেশ হেত্ব/তাস- 

বিশেষ। ইহাকে কালাতীত হেত্বাভানও বল! হয় । বে স্থলে বলবৎ প্রমাণ দ্বারা সাধ্য ধশ্মাঁতে অনুমেয় ,ধর্দের 
অভাব নিশ্চয় হয়, সেখানে যে-কোন পদার্ধকে হেতুরূপে ধরিয়! লইয়া, উহ! সাধা সন্দেহের কাল অতিক্কম 
করিয়। অর্থাৎ সাধ্য ধর্দের অভ।ব নিশ্চয় করিয়! প্রযুক্ত হয়, এই নিমিত উহ! কালাত্যয়।পদিষ্ট হেত্বাতাস নংজায় 

অভিহিত হয়। প্রত্যক্ষ ও শব প্রমাপবিরুদ্ধ অনুষ্ঠন স্থলে প্রযুক্ত হেতুই এই হুত্রোক্ কালাতায়াপদিষ্ট হেত্বাভাস, 
ভায়শাস্্বিদ্গণ এইরণ ব্যাখ্যা! করিয়াছেন। 



ভগবৎসন্দর্ডেরে ২৭৩ 

অই্টদোফ-ছটত্ব-নিবন্ধন* বিকল্প ( বিবিধ কল্প ) অসমীচীন, বস্তবিষয়েও বিকল্প তদ্রুপ । সুতরাং 
্রন্ধ সম্বন্ধে রূপিত্ব শ্রুতিই অর্ববোপমর্দনসমর্থ। | 

এননপ হইনো জিজ্ঞা্ত এই যে, অনুপ শ্রুতির গতি কি হইবে ? রূপপ্রতিগাদিক। 
এবং অরূপপ্রতিপাদ্িক! শ্রুতির পরম্পর সঙ্ঘটনে হ্র্বল -অরূপ-শ্রুতিসমূছের পক্ষে সবল 

রূপ-শ্রুতিসমূহের অন্থুগমনই গতি । সেই অন্ুগমন কোনও দৃষ্তমান রূপের অরূপত্ব- 
লক্ষণ-প্রসাধকই হইবে । যে ব্রহ্গরূপের কথ! বল! হইল, উহা প্রাকৃত রূপ হইতে ভিন্ন; যেমন 
গসংজ্ঞক ষটতৈষব্যয। যখন স্বরূপ-শক্তির প্রকাশমানত্ব নিবন্ধন সেই “রূপ? শ্বপ্রকাঁশমাত্র হয়, 

তখন উহ প্রাকৃত চক্ষুর গোচরীভূত না হওয়ায় উহাকে অরূপই বলা হয়। তাহা হইলে 
ইহাই দড়াইল যে, উক্ত রূপ স্থুল-নুক্ম, ব্যক্ত অব্যক্ত পদার্থসকল হইতে পৃথক লক্ষণ- 
বিশিষ্ট, ইহাই বৈষ্ণব বেদাস্তিগণের অভিপ্রায় । 

"প্রকাশবচ্চাবৈশেষম্” (ক্র্দস্থ', ৩। ২। ২৫)। মাধ্বভাষ্যে এই ব্রন্মসত্রের ব্যাধ্যায় 
লিখিত হইয়াছে, অগ্র্যাদি পদার্থের যেমন স্থুলত্ব ও হুঙ্ষ্রত্বের বিশেষ আছে, ব্রন্দে তাদৃশত্ব সম্তব- 

পর নহে। মাগুবা শ্রুতি বলেন, ইনি স্থল নহেন, সুক্ষ নহেন, ইনি স্ল ও সুক্মের পর। 
এই নিমিত্ত ইহ্ীকে পরব্রহ্ম বল! হয়। গরুড়পুরাণও বলেন, “পরমেশ্বরে স্থুল-সথস্্ম বিশেষ 

নাই, ইনি সর্বত্র ও স্বরূপে এক প্রকার ।* কৌন পুরাণ বলেন, *পরমেশ্বরে ব্যক্তাব্যক্ত ভাৰ 
নাই, যেহেতু এই জনার্দন সর্বত্রই ইনার অব্যক্তরূপে বর্তমান। যে হেতু ইহাতে ব্যক্তাব্যক্ত 
ভাব নাই, তদ্ধেতু ব্যক্তাব্যস্ত হুইতে ইহার রূপ অতিরিক্ত । শ্রীভাগবতও বলেন, £ইহীকে 
অব্যন্ত ও আগ বল! হয়” €(১০৩২১)। এই সকল প্রমাণে যে অব্যক্তাখ্য পরতত্ব 

বর্নিত হইয়াছেন, সেই অব্যক্তরূপ বিগ্রহ ধাহার, তিনিই অব্যক্তরূপ, ইহাই কেনুম্্ বচনের 
অর্থ। ইহার পুর্ণ পরমতত্বাকারত্ব মূল গ্রন্থে (শ্রীভগবৎসন্দভে অপ্তচত্বারিংশ বাক্যে) 

বিশেষূপে আলোচিত হইয়াছে। এই যে বন্বীহি সমাস-যোগে অব্যক্ত রূপের ব্যাখ্যা 
কর! হইল, ওপচারিক ভেদস্ভোতনই তাদৃশ বহুব্রীহি সমাসের অভিগ্রায়। 

সুতরাং এইরূপ কেবলমাত্র পর! বিগ্ঠাপ্রকাস্ত স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নাই। 

* অষ্টন্োষ-_সীমাংসাশাস্ত্রে বিকল্পের “নিযি। কলের) যে অঈদোধ বার্তিত হইয়াছে, তৎসন্বদ্ধে একটি 

কারিক| আছে, বথা,-_ 

প্রমাণত্বাপ্রমণত্বপরিত্যাগপ্রকল্পন। | 

প্রত্যুজ্জীবনহানিভ্যাং প্রত্যেকনষ্টদোষত। ॥ 

দৃষ্টান্ত দ্বার! | বিশ কর! যাইতেছে । কর্মধকাত্ীয় শ্রুতিতে বিধান আছে, 'ত্রীহিভিব( যখৈর্ব। বজেত” জর্থ।ৎ 
ব্রীহিসমূহ দ্বার বা! যবলমূহ ত্বার যজ্ঞ করিবে। এ স্থলে ত্রীহি গ্রহণে প্রতীত-ধবপ্রাাণ্র পরিত্যাগ হইল, 

অপ্রতীত-যবের অপ্রামাণা প্রকল্পন। হইল। আবার অপর পক্ষে যব গ্রহণে পরিত্যক-বব-প্রাসাণ্যের উজ্জীঘন, 

স্বীন্কৃত-বহ্প্রামাণোর হানি ঘটল; যব সম্বত্ধে এই চারি দোষ, আবার ব্রীহি সম্বন্ধেও এইকপ চারি দৌধ ঘটে। 

বিকজ দিবিধ,--ইচ্ছাধিকল্প ও বাবন্থিত-বিকল্প। অষ্টদৌষ-ভয়ে যজাদি ক্রিয়া ইচ্ছাবিকর পরিত্যাদা। 

৩৫ 



২৭৪ অনুব্যাখ্য। 

প্যদ্ব। পণ্ঠঃ পঠ্ততে” এই শ্রুতির ফলশ্রুতিতে লিখিত হইয়াছে যে, এই রূপের দর্শনমাত্রেই 
অশেষ কম্দ পরিত্যাগপূর্বক সিদ্ধিপ্রাপ্তি ধটে। এতন্বারাই এই রূপের পরক্রহ্বত্ব ব্যঞ্জিত 

হইয়াছে । ফলশ্রুতি এই যে, এই রূপ দর্শন করিলে উপাসক পুণ্য ও পাপ পরিহার 
করিয়া, ব্যক্তাব্যক্ত সকল লক্ষণের অতীত, হইয়া, পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়েন। 

*ভিগ্ভতে হৃদয়গ্রস্থিঃ* এই ক্রতিটিতেও “্যন্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে* এই শেষ চরণে দৃশ. 

ধাতুর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।. অপর একটি ক্রতিতেও আদিত্য পুরুষ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া, 

সকল প্রকার পাপধ্বংদের ফলশ্রুতির উল্লেখপুর্ধক সেই রূপের পাপরূপ মায়িক দৌষ- 
রাঁছিত্য কথিত হইয়াছে । ছান্দোগ্য উপন্ষিদে বল! হইয়াছে, এই আত্ম। পাঁপরহিত*। 

এমন কি, এই আত্মাকে ধাহার! জানেন, তাহাদের পর্য্যন্ত পাপ ধ্বংস হয়, এইবপে 
কৈমুত্য-স্ায় ছারা সেই আত্মার রূপকে দৃঢ় করিয়। বল! হইয়াছে। ছান্দোগ্যের 

উক্ত শ্রুতিটির বঙ্গানুবাদ এইরূপ,_-"এই আদিত্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে যে হিরণীয় পুরুষ 

আছেন, তাহার শ্বশ্রু হিরথয়, তাহার কেশ হিরগ্য়। তাহার নখাগ্র হইতে কেশ পর্যযস্ত 

সকলই সুবর্ণ। তাহার পুগুরীক-সদৃশ অরুণবর্ণ লোচনদয়। তাহার নাম উৎ। তিনি সকল 
পাপরাশি অতিক্রম করিয়া উদ্দিত হইয়াছেন। বাহার! তাহাকে জানেন, তাহারাও পাপ 

হইতে মুক্ত হয়েন।”--(ছান্দোগ্য, ১৬।৬-৭ )। 

খগ.বেদের দশম মণ্ডলে নাঁসদাদীদাখ্য * ব্রহ্গনুক্তে জান! যায় যে, ব্রন্ষেব প্রাণ আছে, উ€। 

প্রাকৃত নহে”-অপ্রাকৃত। মুণগ্ডক উপনিষদে যে “অপ্রাণে! হমনাঃ শুভঃ” মন্ত্র আছে, উহ 

গ্রাকৃত-বিষয়-নিষেধ-বাক্য। প্রাকৃত প্রাণের অতীত অগ্রারকত প্রাণ সম্বন্ধে খগ বেদের ১*ম 
মণ্ডলের ১২৯ কৃক্তের দ্বিতীয় মন্তরটি প্রমাণস্বরূপ উদ্ধত হ্ইয়াছে। উহার অর্থ এই যে, তখন 
মৃত্যু ছিল না, রাত্রি ছিল না, দিনও ছিল না, প্রাণকর্ম্মোপাদন উৎপত্তির পূর্বেও অপ্রার্কৃত 

মায়াধুক্ত একমাত্র গ্রাণবাধু ছিলেন, ত্তিন আর কিছুই ছিল না। এইমন্ত্রে ষেগ্রকেত, পদ 
আছে, তাহার অর্থ প্রজ্ঞান। সায়ণাচাধ্য ন্বধা পদের অর্থ করিয়াছেন,-_-*স্বধয়! স্বশ্মিন্ ধীয়তে 

ধিল্লত আশ্রিত্য বর্ততে ইতি স্বধ1 ।* আনীৎ ক্রিয়াপদ অদাদিগণীয়, প্রাণনার্থ অন ধাতুর "উত্তর 
লুঙ. বা লঞ্. প্রত্যয় করিয়।৷ আঁনীৎ পদ সাধিত হয়। সায়ণাচাধ্য লিখিয়াছেন,_-“তৎ সকল- 
বেদাস্তপ্রসিদ্ধং ব্রন্মতত্বমানীৎ প্রাণিতবৎ। অপ্রাণে। হমনাঃ। শুদ্ধ ইতি তন্ত প্রাণসঘবন্ধা- 

ভাবাৎ। তত্রাহ আনীদবাতম্। আনীদিত্যত্র ধাত্র্থক্রিয়া তৎকর্তা তন্ত চ ভূতকালসম্বন্ধ 

ইতি ত্রয্নোহ্থাঃ প্রতীয়স্তে ।* 

* নাসদাসীনো সদাসীত্রদানীম্ 

নাসীন্রজে। নো! ব্যোম পরে! যৎ। 

ফিমাবরীবঃ কুহকত্ত শর্মনন্ 

অস্তঃ কিমাসীদগহদং গভীরম্ ॥ 



ভগ্রবগসন্দর্ভেরে " ২৭৫ 

এই মন্ত্রে যে আনীৎ পদ আছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, গ্রাণকর্মোপাদানের পূর্বেও 
সংস্বরূপ প্রাণ বর্তমান ছিল। এই প্রকার বৃহদারণ্যক উপনিষদেও প্মছাভূতের নিশ্বসিত" 
(বু আ*, ২৩১০) এইরূপ প্রাণবাযুর উল্লেখ আছে । অন্তান্ত শ্রুতিতেও ব্রন্মের 
প্রাণবায়ুর উল্লেথ দৃষ্ট হয়। খগবেদে যে "অবাত, পদ্ম .আছে, তন্বার। প্রাকৃত বাতের 

নিষেধই বুঝিতে হইবে। এইক্ধপ প্রাণবাধুর উল্লেখ পাঠে স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হয় যে, তৎমহ- 
চারী শ্ত্রীবিগ্রহ এবং তার তাদৃশ ভাব অবস্ঠই শ্বীকারধ্য। 

রামারণের উত্তরকাণ্ডে লিখিত আছে,-অদ্ধিতীয় চিন্ময়, নিফল অশরীরী বর্ষের রূপ- 

কল্পনা উপানকগণের কার্ধযার্থ ই হইয়া থাকে । ইহীও পুর্ব বাথ্যে়। উক্ত উত্তরকাণডে 
ইছাও অতঃপরে লিখিত হইয়াছে,_-“সচ্চিদানন্দরূপ শঙ্খচক্রাদিধারী শ্রীয়ীমের বন্দনা করি।” 

পৃথক শরীরধারিত্ব-রহিত শ্রীভগবানের ( ঈশ্বরে দেহ-দেহি-তেদ নাই, সুতরাং তাহার 

পৃথক শরীর নাই) ষে রূপ কল্পনা করা হয়, সেই কর্পন! অষ্টবিধ প্রতিমাত্মিকা ( শৈলী, 

দারুময়ী, লৌহী, লেখ্যা, দৈকতী, মনোমগ়ী ও মণিময়ী- এই অষ্টবিধ প্রতিমা )। 
ভগবানের শ্রীবিগ্রহ অনস্ত-রূপাত্মক। কিন্তু শ্রত্যন্তরে ভগবানের রূপসমূহের এতারৃশত্ব 

নিষিদ্ধ হইয়াছে দৃষ্ট হয়। বৃহ্দারণ্যক উপনিষর্দের ২ অধ্যায়, ৩ ব্রাঙ্গণে লিখিত হইয়াছে,__. 

প্রদ্দের দুইটি রূপ,- মূর্ত ও অমূর্ত। মূর্ত সাবয়ব, অমূর্ত নিরবয়ব। তন্মধ্যে মূর্ত বূপ--বিনাশ- 

শীল; অমূর্ত- চিরস্থায়ী। মুর্থ রূপ পরিচ্ছিন্ন ও উষ্তুতপপবিশিষ্ট। অমূর্ত রূপ ব্যাপক ও 
অনুভূত। বায়ু ও আকাশ ভিন্ন ক্ষিতি প্রভৃতি অপর ভূতত্রয় মূর্ত। যাহা মূর্ত--তাহা 

বিনাশশাল, যাহা বিনাশশীল, তাহা পরিচ্ছিম, আবার যাহ! পরিচ্ছিন্ন, তাহ। নির্দেশষোগ্য 

রূগবিশিষ্ট। * * * এক্ষণে কারণাখ্খক পুরুষের রূপ উক্ত হইতেছে। সেই পুরুষের 
অঙ্গকাস্তি হরিদ্রা-রঞ্জিত বসনের্ স্তায় পীত, রোমজ সনের স্তায় পাওুবণ, ইন্ত্রগোপ নামক 

কীট বিশেষের ন্যায় রক্তবর্ণ, ইত্যাদি * *+ | অনন্তর পুরুষের স্বরূপ নির্দেশ কর। হইতেছে। 

ইথ। নয়, ইহ নয়, এই প্রকার করির শ্রুতি ব্রহ্ম নিদ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ সর্ধনিষেধের 

যাহ! অবধি, তাহাই ত্রন্ম। ব্রহ্মাতিরিত্ত বস্তু কিছুই, নাই বলিয়। তাহাকে “নেতি+ শব ছার! 

নির্দেশ কর! হয়। * 
উক্ত বৃহদারণাক শ্রুতি উপসংহারে স্বয়ংই বলিতেছেন, কেবল যে এখান হইতেই নির্দেশের 

পরিসমাপ্তি, তাহা নহে ; ইহা হইতেও অন্ত পরম বধপবৃন্দ আছে, ইহাই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্ধ্য। 
এই মূর্ত লক্ষণরূপ হইতে অমূর্ত লক্গণরূপ সম্ভবপর নহে। তবে & না, ইহা হইতেও অন্ত পরম 
রূপ আছে, ইহাই আদেশ-বাক্যের ফলিতার্থস 

*প্রককতৈতাবত্বং হি প্রতিষেধতি ততে৷ ব্ররীতি চ ভুয়ঃ* ( ৩২২০) ব্র্গকুত্রে সকল গ্রন্থে 

* উদ্ধৃত চিহিত অংশ (অর্থাৎ “ত্রদ্ষেদ দুইটি রাগ” হইতে নির্দেশ কর! হইয়াছে অংশ) বুহদায়ণযক উপ- 

নিধদের ২ অধ্যায়ের ও ব্রাঙ্গণ হই উদ্ধত কর! হইক়ছে। সর্বসংবাদিনী গ্রন্থে এতদংশ উদ্ধত ক্র হয় নাই। 

বিস্ত পপষ্টনূপে অর্থবোধের অন্ত সমগ্র রতযরথ এ স্থলে উদ্ধত হইল। 



২৭৬. অনুব্যাখ্য 

সুত্রসংখ্য। একরূ'প নহে ) অর্থাৎ মূর্তামূর্ত রূপসমূহের সীম! প্রতিষেধ করি ব্রন্ষের গ্রর্কতাতাঁত 

অপর রূপের বিষয় উক্ত বুহদারপ্যক শ্রুতি পুনর্ধার বলিয়াছেন। অর্থাৎ “নেতি নেতি* দ্বার 

প্রাকৃত রূপের প্রতিষেধ কর! হইয়াছে, আবার “অন্তং পরমস্তি, এই আদেশ-বাক্য দ্বার! 

অন্ত পরম রূপের বিষয় বল! হইয়াছে। 

এ স্থলে রূপমাত্রের নিষেধই দি এই শ্রুতি-অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে মহারজনাদি 

সদৃশ, লোকাতীত রূপের বিষয় স্বয়ং উপদেশ করিয়া, আবার উহার নিষেধ কর! শ্রুতির পক্ষে 

উদ্মত-প্রলাপের স্তায় হইত) এএতাবত্ব' পদ প্রয়োগ দ্বারা হুত্রকার যে সংখ্যাত্মক ভাবের 

প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাও অসমীক্ষ্যকারিতারই পরিচয়স্বরূপ হইয়! পড়িত।* এই রূপের 

নিষেধ কর! হইল" এই ৰাক্যের হ্চনায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অন্ত কোন রূপের বিষয় বলা 

হইয়াছে ব| হইবে । 

শ্রীভগবৎসন্দর্ভের পঞ্চচত্বারিংশ বাক্যের “তমিমমহমজশ্মত্যারদি পঞ্চ ব্যাধ্যাতে বিঢাধ্য 

এই যে, সেই শ্রীৰিগ্রহ পরিচ্ছিন্ন হইলেও তাহার ষে অপরিচ্ছিন্নত্ব সম্বন্ধে উক্তি শুনি যায়, 

রবিগ্রহের গরিচ্ছিত্ব ও  তদীয় অচিত্ত্য শক্তি নিবন্ধন এবং তদীয় সর্ববিভূত্বাদি পরমশক্তি- 
অপরিচ্ছিত সমূহের তিনিই একমাত্র আশ্রপন, এতন্লিবন্ধন উহ! যুক্তিযুক্তই বটে। 

শ্রীভাগবতমন্দর্ভে ৪৬ সংখ্যক বাক্যে শ্রীভাগবতীয় একটি পদ্ত উদ্ধৃত হুইয়াছে। তদ্যথা_. 
“কেচিৎ দ্বদেহাত্তঃহদয়াবকাশে, প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্” ( শ্ীভাগবত, ২২৮) এই পঞ্চটি 

তগবদিগ্রহ সম্বন্ধেই উদগীত হইয়ছে। ছান্দোগ্য উপনিষদেও দহরাকাশসংজ্ঞ পরমেশ্বর সম্বন্ধে 

এইরূপ শ্রুতি উক্ত হইয়াছে । তদ্যথা,---“হৃদগ়-পন্মরূপ গৃহ - এই ধদাকাশই--দহর" (ছান্দোগ্য, 
৮১১ )। অতঃপরে বল! হইয়াছে,-_-"এই ভূতাকাশের যেরূপ পরিমাণ, এই হৃদগাফাশেরও 

তাবৎ পরিমাণ।” ( ছাঁণ) ৮১1৩ )। এই দৃষ্টাস্তটি শরের স্তায় সরল-গতিতে ও প্রকাণ্ড ভাবে 

হৃদয়ে প্রবেশ করে। সবিত। যেমন মহত্ব নির্দেশ করেন, এই দৃষ্টাত্তটিও তদ্বৎ মহত্ব নির্দেশ 

করে। 
ছান্দোগ্য উপনিষদের আরও কতকগুলি উক্তি এ স্থলে প্রযোজ্য । যথ,--"ইনি পৃথিবী হইতে 

মহান্, অস্তরীক্ষ হইতেও মহান্।” ছা”, ৩1৪।৩)। “এই অস্তরাকাশেও স্বর্গ ও পৃথিবী, অমনি ও 
বানু, হুর্য ও চন্ত্র, বিছ্যাৎ ও নক্ষত্র সকলই আছে। ইহ সংসারে ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক যে 

কিছু বস্ত দৃষ্ট হয় তৎসমস্তই অন্তরাকাশে সমাহিত আছে।* _ 
ছান্দোগ্য উপনিষদের এই বাক্যের তাৎ্প্ধ্ এই যে, হৃৎগুগডরীকাস্তর্বর্তিত্বেরও যে 

প্নিদাণ পর্বদব্যাপকত্েযও সেই পরিমাণ--নচিস্তযশক্তি ব্যতীত ইহা লন্ভবপর হইতে পারে না। 
* ীমদ্বলদের বিদ্যাত্বণ উত্ত শৃত্রের গ1য্যের উপসংহারে ঞ্পাদ পজীবের সর্বধসংবা দিনীর উক্রিরই হুম্প্ 

প্রতিধ্বনি করিয়াছেন,_-“ইহ রূপমাত্রনিষেধে অত্যতিমতে সতি মহারঞ্নাদিসদৃশং রূপমলোকসিদ্ধং ব্বযমুপদিঞ 
পুননিবেধকারিণ্যান্তস্ত। উন্মপ্তপ্রলাপিতাপতিঃ সুত্রকায়োইপোতা ধন্বমিতি প্রযুগঞানে। জসমীক্ষাকারিভাঁৈ কঙ্গোত 

এতজ্পং প্রতিধেধভীতেব সুজয়েও তন্মাদ্যধেও'ষেব সাধীযঃ1% 
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ঘটাকাশের যে পরিমাণ, চন্দ্র-হুর্যাধার আকাশের তাবৎ পরিঙ্াণ কখনই হইতে পারে না। 

হৃৎপদ্সে ব্রন্মের প্রতিবিত্বত্ব নিবন্ধনও উহাতে সর্বসমাবেশ সম্ভবপর নহে। পরিচ্ছিন্ন উপাধি- 
বিশিষ্ট পদার্থে সমগ্র ভাবে সর্বব্যাপী ব্র্গের প্রতিবিস্ব অবশ্ঠই দৃষ্টতর নছে। ঘটাদিতে কখনও 
সমগ্র ভাবে আকাশ প্রতিবিষ্বিত হয় না। এই নিমিত্ত শ্রুতির এইরূপ স্থানের স্ুব্যাখ্যানের 

নিমিত্ত যোগমায়ানায়ী অচিস্ত্যশক্তির অভ্যুপগম অবশ্তই করিতে হয়। ব্রন্ধস্থত্রে শ্রতুযুক্ত 

বৈশ্বানরাখ্য পরম পুরুষের বিচারে এক শ্রেণীর প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
এ সম্বন্ধে একটি ব্রহ্মসত্র এই,-.*সম্পত্তিবশতঃ এইরূপ ঘটে, জৈমিনীও তাহ প্রদর্শন 

করিয়াছেন” ( ১৯২৩২ ক্রঙ্গন্থ* )। এ স্থলে সম্পত্তি পদের অর্থ অচিস্তৈ্ধর্যা ।* 

ছান্দোগ্য শ্রুতিও বলিতেছেন,--পধিনি এই প্রদেশমাত্র অথচ অপরিচ্ছিন্ন বৈশ্বানর 

আত্মার উপাসনা করেন” (৫1১৮।১ ইত্যাদি)। এখানে পরিমিত হইলেও তাহাঝকেৌঅপরিমিত 

বলিরা প্রদর্শন কর! হইয়াছে। তৎপরেই উক্ত রতি বলিতেছেন," বৈশ্বানর আত্মার সতেজ 
শির, বিশ্বরূপ চক্ষু* ইত্যাদি ( ছা", ৫1১৮।২ )। ইত্যাদি উক্তি দ্বার! এ প্রাদেশমাত্র-পরিমিত 

পুরুষে ত্রেলোক্যের সমাবেশ কর! হইয়াছে ( ইহা অবশ্ই অনিস্ত্য তকৈর্বর্যেরই প্রভাব )। 
শ্রীভগবদ্ধিগ্রহ সম্বন্ধে চারিটি ব্রহ্মস্ত্র অবলম্বন করিম! মাধ্বতাষ্যে যে আলোচনা কর! 

হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ কর! যাইতেছে,__ 
১। প্অরূপবদেব হি তত্প্রধানত্বাৎ* ক্রেহ্ষ*, ৩।২।১৪)। ইহার ভাষ্যের সংক্ষিপ্ত ষর্্দ এই 

যে, ব্রহ্ম প্রক্কৃতি প্রভৃতির প্রবর্তক, সুতরাং তাহাদের হইতেও উত্তম (সুল্ম); অতএব ব্রহ্ম রূপ- 

বিশিষ্ট নহেন। বুহদারণ্যক শ্রুতি বলেন--তিনি স্ুল নহেন, অণুও নহেন বৃ* আ” উৎ১ ৩/৮৮)। 

'মতগুপুরাণ ইহার প্রতিধখনি করিয়! বলেন,_-ইহ জগতে এই দকল রূপ ভৌতিক, কিন্ত ব্রহ্ধ ভূত- 

সমস্ত হইতে পৃথক্ ও হুক্ম, এই জন্ত ইনি রূপবিবঞ্জিত; সেই অব্যক্ত হইতে ভূতগণের মধ্যে 
আর শ্রেষ্ঠ কি আছে। 

২। *প্রকাশবচ্চ নৈযর্থ্যাৎ* ত্রেহ্ম্*, ৩২।১৫)। ইহার ভাষ্যের সংক্ষিপ্ত মন্ম_-প্যদা পথ: 
পশ্ঠতে রুষ্পুবর্ণম্৮ অর্থাৎ "যখন বিবেকনিরত ব্যক্তি ব্বর্ণবর্ণ রূপ প্রত্যক্ষ করেন” (মুণ্ডক, 

১/৩)। শ্শ্ঠামাচ্ছরণং প্রপগ্ভেত” অর্থাৎ তমঃগ্রায় আধিভৌতিক পুরুষের অনুগ্রহে আধি- 
ভৌতিকাদি পুরুষত্রয়ের আশ্রয়ম্বরূপ পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করি” (ছা” উ* ৮1১৩১ )। 
পনুবর্ণজেযো তিঃ* ( তৈ* উ*, ৩১।৬)। বিলক্ষণরূপ নিবন্ধন এই পকল শ্রুতির বৈয়র্ঘ্যাশঙ্ক। 
নাই। চক্ষুরাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণের করণাদির প্রকাশ বিদ্ঞমান থাকিলেও উহাদের বৈলক্ষণ্য- 

নিবন্ধন যেমন অগ্রকাশত্বাদি ব্যবহার ঘটে, এই সকল শ্রতির তদ্রগ বৈযধ্যামঙ্। নাই, ইহাই 
ফলিতার্থ। 

* প্রীসংশহ্বর, ফামীদুজ, আনন্দতীর্ঘ প্রভৃতি ভাবাকারগণ সম্পত্তি পদের “অচিত্তৈধ্য" অর্থ করেন নাই। 

ফেবল বলদেব বিদষ্চাতুষণ মহাপয় লিখিকাছেন,_-"বিভোরপি তন্ত বৎ প্রদ্ধেশসাতত্বং তৎ কিল সম্পণ্ডে- 

রবিচিন্তাণকিরপাদৈশ্যা।দেব ন তবৌপাধিক মিতি জৈদিলিপ্ততে এব”. - * 
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৩। "আহ চ তন্মাত্রম্” (ত্রদ্মনুণ ৩২1১৬ )। ভাষ্য এ স্থলে বৈলক্ষণ্য উক্ত হইগ্নাছে। 
শ্রীভগবন্ধপ-ুবিজ্ঞানানন্দ মাত্র ; স্থতরাং একাত্মপ্রত্যয়ের সার। (অর্থাৎ শ্রীভগবান্ 
সচ্চিদানন, তাহার রূপও তজপ)। শ্রুতিও বলিতেছেন,--ইনি আনন্দমাত্র, অজর, পুরাতন, 

এক হইয়াও বছুরূপে দৃপগ্তমান এবং আত্মস্থ; এইরূপে যে সকল ধীর তাহাকে দর্শন করেন, 

তাহাদেরই নিত্য সখ, অপরের নহে ( কঠ ও শ্বেতাশ্বতর )। 

৪। দ্দর্শয্নতি চাথোইপি শ্রার্য্যতে" (ব্রন্হ্ণ, ৩২১৭ )। ভাষ্য--শ্রুতি আননান্বরপত্ব 

প্রদর্শন করেন। যখা--ধিনি আনন্দরূপ ও অজর, ধীরগণ তাহাকে জানিয়া তাহার দর্শন লাভ 
করেন ( সুৎ উ", ২1২1৭ )। 

মত্ম্তপুরাণও বলেন,--তি, শুদ্ধ, স্ষটিকসদৃশ, নিরঞ্জন বাস্থদেবকেই ধ্যান করিবেন, হরির 
জ্ঞানরূপ ভিন্ন অন্ত কিছু ধ্যান করিবেন না। এ স্থলে “আনন্দং ব্রহ্মণে। রূপং” অর্থাৎ গ্ত্রদ্দের 

আনন্দ রূপ” বলার প্রাগুক্ত জ্ঞানরূপের সহিত ভেদ লক্ষিত হইতেছে । মাধ্বভাষ্যে (২২1৪১) 
অপর একটি শ্রুতির উল্লেখ আছে। তাহার অর্থ এই যে, সেই বিষু। পরমাক্ষম দেহবিশিষট, 

সুখময়, সংপরাক্রম বিশিষ্ট, জ্ঞানী ও জ্ঞানাজ্ঞানবিশিষ্ট সুখী ও মুখ্য । 
প্তন্তস্তদ্বর্দোপদেশাৎ* (ত্রন্গহু', ১১২০) এই সুত্র-ভাষ্য শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেম,__. 

পরব্রহ্ম নিখিল হেয়-গুণগণ-বিরোধী অনন্ত জ্ঞানানন্দন্বরূপ বলিয়৷ তদ্দিতর পদার্থনিবহ 

হইতে তিনি ভিন্নলক্ষণবিশিষ্ট । তাহাতে স্বাভাবিক নিরতিশয় অশেষ কল্যাণ-গুণগণসমূহ 
বিদ্বমান। . তিনি যেমন সচ্চিদানন্দ ও অপ্রাকৃত, তাছার ন্বভাবিক অনুরূপ অভিস্তা, দিব্য, 

অস্ভুত, নিত্য, নিরবগ্য, নিরতিশয় ওজ্জগ্য, সৌন্দর্য, সৌবুমার্ধা, লাবণ্য এবং যৌবনাদি অনন্ত 

গুণযুক্ত দিব্য রূপও সেইনপ স্বভাবতই অপ্রা্কৃত। অপার কারুণ্য-সৌশীল্য-বাৎসল্য-শুদা্য্য- ' 

স'গর এবং অখিল হেয়ানন্দ-বিবর্জিত ও পাপবর্জিত পরব্রহ্ধ পুরুষোত্তম নারায়ণ উপ্মীঘক- 

গণের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তারের জন্য তাহাদের আপন আপন প্রতিপত্তি অনুরূপ সংস্থানের 

বিধান করেন। 

"বাহ! হইতে এই ভূত-সকল উৎপন্ন হইয়াছে” (তৈ' উপ, ভৃগু)। «হে সৌমা, সৃষ্টির পূর্বে এই 

জগৎ এক সংস্বরূপ ব্রন্মই ছিলেন” ( ছা' উ” ৬২১ )। পস্ষ্টির পৃর্ব্বে এই জগৎ এক আত্মাই 

ছিল” ( এ্রতরেয় উ', ১১1১ )। «এক মহানারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্ম বা মহেশ্বর-তখন ছিলেন না” 

(মহোপনিষং, ১১) ইত্যাদি শ্রতিতে নিখিল জগতের এক কারণরূপে জাত পরব্রহ্গের *সত্য- 

ঞ্তানানস্তং ব্রহ্ম, বিজ্ঞানমানন্দং ব্রন্ধ* ইত্যাদি শ্রুতিনিরূপিত স্বরূপ জান! যায়। আত্মোপ- 

নিষৎ বলেন, ইনি নিগুণ। শ্বেতাঙ্থতর বলেন-নিরঞ্জন'। ছান্দোগ্য বলেন --অপাপবিদ্ধ, 
জয়ামরণশোকহীন, ক্ষুৎপিপাপাবর্জিত, সত্যকাম ও সত্যসম্ব্প। শ্বেতাশ্বতর আরও বলেন... 

তাহার কার্ধা নাই, করণ নাই, তাহার সমান কেহ নাই, তীহা হইতে অধিক কেহ নাঁই। সেই 
গরক্রন্দের স্বাভাবিকী জান-বল-ক্রিদনা প্রভৃতি বিবিধ শক্তি আছে বলিয়া শ্রাতিতে জানা ধায়। 

তিনি ঈশ্বরগণের পরম মহেশ্বর, দেবতাদের পরমদেবত। বলিয়া! তাহাকে আমর! জানি 
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শ্বেতান্ব, ৬৭)। “তিনি কারণ, কারগসমূহের অধিপতিরও অধিপতি, তাহাকে জানে, এমন 

কেহ নাই, তাহার অধিপতিও কেহ নাই; ধীর ব্যক্তি তাহারু সকল রূপ চিন্তা করিয়া, সকল 
নাম উচ্গ(রণ করিয়! তাহার প্রকৃত তত্ব অভিব্যক্ত করেন” । যন্তু অঃ ৩১২ )। 

*তষের পরপারে আদিত্যবর্থ এই মহাপুক্ুষকে আমি জানি” (বনু মাঃ, ৩।১২)। «এই বিদ্যুৎ" 
পুরুষ হইতে নিমেষ-সকলের উত্তব হইয়াছে” ( তৈ* নারায়ণ, ১) এই সকল শ্রুতিবাক্যে পর- 
্রদ্ধের প্রার্কত হেয় গুণসমুহ--হেয় দেহ-সম্বন্ধ এবং তন্মূল কর্ম্মবহ্যতা-মত্বন্ধ প্রতিষেধ করিয়া 
তাহার কল্যাণগুণ ও কল্যাণরূপ মন্বন্ধে বল! হইয়াছে । পরমকারুপিক তগবান্ উপাসকগণের 

. প্রতি অনুগ্রহ নিবন্ধন ভাঁহাঁদ্দের বৌধের উপযোগী দেব-মনুষ্যাদি রূপে তীহার স্বাভাবিক রূপ 
স্বেচ্ছাপূর্ববক গ্রকটন করেন। তাই পুরুষস্ত্ত বলেন, - “তিনি অজায়মান হইলেও বছুভাবে 

দেব, মনুষ্য ও তির্ধ্যগাঁদিরূপে অবতীর্ণ হয়েন।*, গীত| বলেন-_-”দেই অব্যয় আত্মা, ভূতগণের 
ঈশ্বর, অজ হইয়াও জন্ম পরিগ্রহ করেন।” সাধুগণের পরিত্রাণের জন্ত তিনি আবিভূত 
হয়েন। এস্থলে সাধু শব্দের অর্থ-উপাসক। তাহাদের পরিত্রাণই তাহার অবতরণের 
উদ্দেশ্ত। ছুস্কৃতিগণের বিনাশ আনুষঙ্গিক মাত্র--কেন না, সঙ্কল্লমাত্রই তাহাদের বিনাশ সম্ভব- 

পর হুয়। “আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া! অবতীর্ণ হই» (গীতা )। এ স্থলে প্রকৃতি 
অর্থ--ব্বভাব; আমি স্বীয় স্বভাব অবলম্বন করিয! অবতীর্ণ হই, কিন্তু সংসারী স্বভাব অবলম্বন 

ঝরিয়। নহে, ইহাই ভাবার্থ। “আত্মমারযা+” (গীতা )। আত্মমায। পদের অর্থ স্বসন্বল্প- 

রূপ জ্ঞান_-মায়৷ শবের অর্থ বরুন ও জ্ঞান ( বেদ-নির্ঘণ্টে ধর্শবর্গের ২২ শ্লোক দেখ)। 
নি্ঘণ্ট.কারগণ বলেন, মায়! শবের অর্থ জ্ঞান। শ্রীবিষুঃপুরাণে ভগবান্ পরাশরের উক্কিতে 
লিখিত হইয়াছে,--পযাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত শক্তি এই বিশ্বব্রন্গাগুস্থ পদার্থে বিততরূপে বর্তমান, 

সেই শক্তিসমূছের 'অভিব্যঞ্জক এই বিশ্ববূপ হরির বৈরূপ্য মাত্র, তাহার স্বকীয় রূপ এই 
বিশ্বরূপ হইতে ভিন্ন । দেব, তিষ্যক্ ও মনুষ্যাদি তীহারই শক্তিরপ, তিনিই স্বীয় লীলায় এই 
সকল শক্তিরপ, জগতের উপকারের জন্য প্রকটন করেন। তাহার লীল।--মনুষ্যের কাধ্যের 
ম্যায় কর্মজ! নহে।৮ (বিষু পৃঃ, ৬।৯।৯* )। 

মহাভারতেও অবতার-রূপের অপ্রাককতত্ব বর্ণিত হইয়াছে । উদ্চোগপর্ধে লিখিত আছে, 
পরমাত্বার দেহ পাঞ্চভৌতিক নহে। শ্রীভাষো লিখিত হইয়াছে,-“অতএব পরব্রদ্মের এইক্প 

রূপবত্তাদি তাছারই ধর্ম ।” (শ্রীভাষ্য ১)১/২০)। 
ভগবান্ পরাশরের প্রাগুক্ত নির্দেশে জান! গিয়াছে যে, শ্রীছরির স্বয়ংরূপ বিশ্ববূুপ হইতে ভিন্ন, 

উহ! ভগবানের স্বরূপাত্তরঙ্গ ধর্। ম্বরূপ-_ধর্মী) স্বরূপাস্তরঙ্গ ধর্মগুলি স্বপ্ূপের অবয়ব। 
উপগন্ন হইল যে, ম্বর্ূপ--অবয়ৰী, সুতরাং দেহ। ( মূল ভগবৎসন্দর্ভে লিখিত হইয়াছে, স্বরূপ 
ও মুর্তি-_-একই ) গ্রীভগবৎন্বরূপই সমস্ত শক্তি প্রাছর্ভাবের কর্তা । এই কর্তৃত্ব বার! শ্বরূপত্ব 
ও পূর্ণ স্বীস্বত হইল। এই শত্তি-সকল আবার নিজেচ্ছাত্মক শক্কিময়ী, এই নিমিত্ত ইহার! 
স্বরূপশক্তি নামে অতিহিক্ত হয়| 
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ভগরৎস্বরূপের যে কর্তৃত্বের কথা বলা হইল, উহার অর্থ প্রাহূর্ভাবন্িতৃত্ব--কল্পয়িতৃত্ 

নহে; € কেন না, & শক্তিসকল ভগবংস্থরূপনিষ্--আগস্ক নহে )। ছান্দোগ্য উপনিষং 

বলেন,--এই পুরুষ মনোময়, প্রাণশরীর, তেজোরাপ, সত্যসন্বয্, আকাশম্বরূপ, সর্ব্কর্মা, 

সর্বগন্ধ, সর্বরস, সর্বব্যাপী, বাক্যরহিত ও অনপেক্ষ ( ছা" উ*, ৩/১৪।২ )। 
'মনোময়” বলার তাঁৎপর্ধ্য এই যে, এই পুরুষ পরিশুদ্ধ মন দ্বার! গ্রাহ। গ্রাণশরীর 

বলার উদ্দেশ্ত এই যে, ইনি এই জগতে সকলের প্রাণধারক ৷ “ভারূপ” অর্থ তাম্বরূপ, অর্থাৎ 

অগ্রাকৃত স্বীয় অসাধারণ নিরতিশয় কল্যাণস্োতনগীল রূপবিশিষ্ট বনিয়া ইনি নিরতিশয় 

দীন্তিযুক্ত। “আকাশাত্ব('--আঁকাশের ন্ায় হুক স্বচ্ছরূপ অথব। অন্তান্ত কারণ-সকলের 

আত্মভূত বলিয়াই ইইাকে আকাশীত্ম। বল! হইয়াছে। অথবা ধিনি নিজেকে প্রকাশ করেন 
এবং অপরকেও প্রকাশ করেন, তিনি আকাশাযস। | ইনি পসর্ববকর্ম__যাহ! কর! হয়) ভাহাই 

কর্ম; সকল জগৎ ইহার কর্ম বা সকল ক্রিয়্াই ধাহার--এই অর্থে ইনি সর্বকর্ধম। 

পসূর্ব্বকাম”-- যাহা কামনা করা যাঁয়, তাহাই কাম-- ভোগ্যাভোগ্য উপকরণ-নিবহ। পরিশুদ্ধ 

সর্ধবিধ কামনাসমূহ তাহাতে বর্তমান_-তাই তিনি সর্বকাম। তিনি সর্বগন্ধ ও 
সর্বারস,--"অশবা অস্পর্শ* ইত্যাদি শুতিতে গন্ধাদির যে নিষেধ কর! হইয়াছে, সে নিষেধ 

প্রাকৃত গন্ধাদি সম্বন্থে। অর্থাৎ তাহাতে প্রাকৃত গন্ধাদি নাই।' (তবে কিরূপ গন্ধ আছে, এ স্থলে 
তাহারই ব্যাখা। কর! হইতেছে ) সেই শ্রীভগবানে অসাধারণ, অনিন্দ্য, নিরতিশয় কল্যাণাম্পদ, 

স্বভোগ্যার্হ সর্ববিধ গন্ধরস .বিদামান, ( তাই তিনি সর্বগন্ধ--সর্বরস )। অতঃপরে শ্রুতির 

উপসংহারে বল! হইয়াছে --*সর্বাসু্রমভ্যাতম্” অর্থাৎ এই সকল কল্যাণকর গুণসমূহ শ্ুতিতে 

স্বীকৃত হইয়াছে । পভুক্তব্রা্মণ* এ স্থলে ভুক্ত পদটি যেমন কর্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় করিয়! সিদ্ধ 

হইয়াছে ( ইহার অর্থ-যে ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়াছেন, তিনি ভুক্ত-ব্রাঙ্গণ ) এ স্থলে “অভ্যান্ত 
পদটিও সেইরূপ বর্তৃবাচ্যে ক-প্রত্যয়সিদ্ধ। 

অপি চ “ইনি অবাকী+--বাক্ শব্দের অর্থ উক্তি। ধাহার বাক্য নাই, তিনি অবাকী, 

অর্থাৎ ধাহার বৃথ| জল্প নাই। তিনি “অনাদর* সর্বপ্রকার কাম্য বস্ত প্রাপ্তিনিবন্ধন ধাহার 
আদর্তব্য কিছুই নাই, তিনি অনাদর ; সুতরাং তিনি অবাঁকী--অর্থাৎ সর্বপ্রকার জল্পনা-রহিত। 

ইনি «প্রাণশরীর+ প্রাণ যেমন পরম প্রেষ্ঠ, ইনিও উপাসকদ্দিগের সেইরূপ প্রাণবৎ পরমগ্রেষ্ঠ ; 
এই নিমিত্ত ইহাকে “প্রাণশরীর” বল! হইয়াছে । অথবা যাহ! সকলকে অনুপ্রাণিত করে, 
তাহাই প্রাণ;.সৃতরাং পরব্রন্মই প্রাণ। এই প্রাণরূপ পরত্রহ্ধ ধীহার শরীর, তিনিই প্রাণ- 
শরীর ।* | | 

শ্ভগবৎসন্দর্ভে 4৫ বাক্যে শ্রীমন্তাগবতের ৬্ঠ স্বন্ধাস্তর্গত বুত্বধোপাখ্যানে দেবগণকৃত 

শ্ীহরিস্তোত্র হইতে একটি বাক্য উদ্ধত কর! হইয়াছে। তদবলম্বনে গ্ভাগবতের একাদশ ্বন্ধে 
আস থা 

এ থলে ছান্দোগ্য উপনিষদের যে শ্রতিটি ব্াখযাত হইল, দেই শ্রুতিটি তগবৎদদর্ভের তেছাত্তর সংখ্যক 

বাক্যে উদ্ধত হইয়াছে । সর্ববসংবাদিনী গ্রন্থে উহছারই এতাদুশ ব্যাধ্। কর! হইয়াছে । 



ভগবণসন্দর্ডের ২৮১ 

বিস্তস্ত “গ্রাহাৎ গ্রপরম্* ( শ্রীভাঃ, ১১৪।১৮ ) এই ল্লোকের বোপদেব-র চিত মুক্তাফল ব্যাখ্যা- 
নুক্থত তাৎপর্যযানুস।র়ে মনস্তরাবতার হরিও যে পরমেশ্বর, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
অতএব *অখৈবমীড়িতো রাজন্ ভগবান্ ত্রিদণৈর্থরিঃ* অর্থাৎ “ছে রাজন, অনস্তর এইকপে 

ভগবান্ হরি দেবগণ দ্বার! সাদরে পৃর্নিত হইলেন” (শ্রীভাঃ, ৬৯৪৬) এ স্থলেও হরি শব্ধ 

পরমেশ্বরকে বুঝাইতেছে। 
অতঃপরে শ্রাভগবৎসন্দর্ভের ৯৬ সংখ্যায় শ্রীভাগবতের একাদশ স্বত্কীয় যোড়শাধ্যায়স্থ ৬৭ 

শ্লোক উদ্ধত কর! হুইয়াছে। উহার অর্থ এই যে, *পৃথিবী, আকাশ, বায, জল, জ্যোতিঃ, 
বিকার, পুরুষ, অব্যক্ত, রজ, সত্ব, তম এবং ব্রদ্দ--এ সকলই আমি।” অতঃপর মূল শ্রীভগবৎ- 

সন্দর্ড পযস্তমন্তাত্তরগোচরধ* ইত্যাদি বালমন্দার-স্তোত্রের এই পণ্চটি উদ্ধ ত করিয়া শ্রীভগবান্ 
পুরুষোত্তমের বিভৃতি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার অর্থ এই যে, স্থাবরাস্থাবরাদি যত 

কিছু ব্রন্ধাণ্ডে বর্তমান, তাহা! তোমার বিভূতি ; গুণ, পুরুষ, প্রধান, পরাৎপর ও ব্রহ্ম -- 
এই সকলই তোমার বিভৃতি। 

যদিও শ্রীরামানুজীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচাধ্যগণ নির্বশেষ-ব্রহ্ধ শ্বীকার করেন না, সবি- 
শেষব্রহ্গ স্বীকার করেন, কিন্ত তথাপি বিশেষাতিরিক্ত ব্রহ্ম ও তাহাদের স্বীকার কর! কর্তব্য । 

বিশেষাতিরিক্ত ব্রহ্গ, ব্রহ্ম -শব্ার্থে প্রকাশিত বিশিষ্ট ব্রহ্গের গুণভূত 

বন্ত। “সোহশ্তে সর্বান কামান সহ ব্রহ্গণা বিপশ্চিত1” 
( তৈ" উ* ২১1১) অর্থাৎ প্রাজ্ঞ ব্রহ্ম সহ তিনি সর্বকাম সম্ভোগ করেন। এ স্থলে সহ শবের 

ব্যাখ্যায় শ্রীরামানুজাচার্ধযকেও বিশেষাঁতিরিক্ত ব্রহ্ম শ্বীকার করিতে হইয়াছে। এ বিষয়ে 
অতঃপয়ে মূল গ্রন্থে (শ্রীভগবৎসন্দর্ভে ) বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে । মূলে বলা হুইয়্াছে, . 
ব্র্মরূপে ভগবানের বিশিষ্টত| উপলব্িি হয় না। ব্রচ্গতত্ব যে গবত্তত্বেরই অন্তর্গত, 
শান্ত্রকারগণ তাহারও উপদেশ করিয়াছেন। এই উক্তি সপ্রমাণ করার জন্ত উভাগবতের 

"রূপং যৎ তৎ প্রাঃ ইত্যাদি শ্রীভাগবভীয় শ্লোক উদ্ধত করিয়া, উহার অর্থ কর! হইয়াছে, 
ত্রন্ধই যাহার প্রভা, তথাভূতরূপ শ্রীবিগ্রহ*্। অতঃপরে ব্রহ্মসংহিতার্দি হইতেও শ্লোক 
উদ্ধত করিয়৷ বিশেষাতিরিক্ত পরব্রহ্মতত্ প্রতিপাদন কর! হইয়াছে । অনিসন্ধিৎস্থ পাঠক- 
গণ মূল ভগবৎসনর্ভ পাঠে তাহা জানিতে পারিবেন। 

অতঃপরে ৯৮ বাক্য ব্যাখ্যা করিয়া শ্রাভাগবতসন্র্ভে “স ব! এষ পুরুযোংনরসময়$” ইত্যাদি 
তৈত্তিরীয় (।১।১) শ্রুতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে । এ স্থলে সেই শ্রতিটির সবিস্তার 

অনময়াি পুরুষগ্োতক উল্লেখ করিয়া! উহার বিবৃত ব্যাখ্যা কর! বাইতেছে,--এই অন্নরসময় 
তৈততিরীর শ্রুতির ব্যাখ্যা কোষই দেহরূপ পুরুষ। এই পুরুষের যথাবস্থিত .এই শিরই 

শির--এই দক্ষিণ বাহুই দক্ষিণ পক্ষ, এই বাম বাছুই বাম পক্ষ, এই মধ্যম দেহভাগই আত্মা, এই 
নাভির অধোভাগই পুচ্ছ ও আশ্রয়। এই অন্নরসময় পুরুষ হইতে ভিন্ন অথচ ইহার অস্তর্বনা 
ইইারই আত্মন্বরূপ প্রাণময় কোষ, তন্বারাই ইনি পূর্ণ । এই প্রাণময় কোবও পুরুষতুল্য। 

৩৬ 

ব্রহ্ম বিশেবাতিরিজ্ 



৮২ অন্ুব্যাথ্যা 

অয়ময় পুরুষের আকারের অন্ুরূপই তযস্তর্বত্তী গ্রাণময় পুরুষের আকার। প্রাণময় পুরুষের 
গ্রাণই শির, ব্যান দক্ষিণ পক্ষ, অপান উত্তর পক্ষ, আকাশ আত্মা, পৃথিবী গুচ্ছ ও 

আশ্রয় । ইনিই পূর্বোক্ত অন্নময় পুরুষের শারীর আত্মা। আবার এই প্রাণময় পুরুষ 
হইতে ভিন্ন, 'প্রাণময়ের অন্তর্বর্তী এবং উত্তর আত্মম্বরূপ মনোময় পুরুষ আছেন। এই 
মনোময় দ্বার! প্রাণময় পূর্ণ থাকেন। মনোময়ও পুরুষাকারবিশিষ্ট, যজুই ইহার শির, খক্ 
দক্ষিণ পক্ষ, সাম উত্তর পক্ষ, আদেশ আত্মা, সর্ধাঙ্গিরস পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা। ইনি গ্রাণময়ের 

শারীর আত্মা। সেই মনোময় হইতে অন্তর বিজ্ঞানময়। ইনি মনোময়ের আত্ম! । 
তদ্দারা মনোময় পূর্ণ। এই বিজ্ঞানময়ও পুরুষবিধ, শ্রদ্ধাই ইহার শির, খত ইহার দক্ষিণ 
পক্ষ, সত্য উত্তর পক্ষ, যোগ ইহার আত্মা, মহঃ ইহার পুচ্ছ ও আশ্রয়। ইনি পূর্বোক্ত মনো- 
ময়ের শারীর আত্ম! । এই বিজ্ঞান হইতে অন্ত, ইহার অন্তর্বর্তী আত্মা আনন্দময়, এই 
আনন্দময়ের দ্বার! বিজ্ঞানময় পূর্ণ; এই আনন্দময়ও পুরুষ। পূর্ব পূর্বব রীতি অনুসারে প্রিয়ই 
আনন্দময়ের শির, মোদ দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ উত্তর পক্ষ, আনন্দময় আত্মা, ব্রদ্ধ ইহার পুচ্ছ 
ও আধার € তৈ* উ* ২১৯১ )। | 

গ্রেস্বকার এক্ষণে ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করিতেছেন। ষথা--) ইহার অর্থ এই যে, গ্রাসিদ্ধে বা 
নিশ্চয়ে “সঃ বা" শব্দ ব্যবহৃত হুইয়। থাকে। এই মৃজ্জলাগ্নিপিও পুরুষ অন্নরসময় অর্থাৎ 

অন্নরসপ্রাচ্র্যবান্ অথব! অন্নরস শব্দের অর্থ অন্নবিকার; এই হেতু দেহের ত্বগাদি সকলই 
অন্লবিকাঁর বলিয়াহ গৃভীত হয়। উহ্বাতে জলবিকারাদির ঈষৎ মিশ্রণ থাকিলেও উহ! অন্নরস- 
গ্রচুর। কিন্তু অন্ুবসগ্রচুর হইলেও দেহ কেবল অন্নরসের বিকার নহে, অন্নরসের অংশমাত্র _ 
কিন্তু অংশী অন্নরস বিকারার্থ নহে, প্রাণময় কোষে অন্নবিকারই নাই, উহাতে কেবল শুদ্ধ বাফু। 

সেই বাযুবৃত্তিসমূহের কোন প্রকার বপাস্তর দেখা যার না। পৃথিবী-অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দি-লক্ষণ- 
বিশিষ্ট পুচ্ছাদ্দিরও বিকারত্বাভাব, “বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্যযাৎ অর্থাৎ যি বল, আনন্দ- 

ময় পদটি এখানে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করে না, কেন ন, বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়; তাুসারে 

জীবাস্মাই আনন্দময় পদের লক্ষা। তাহ! বলিতে পার না যেহেতু প্রাচ্ধ্যার্থেও ময়ট্ প্রত্যয় 
হয়। বিকার শ্বীকার করিতে হইলে এ স্ত্রেরও স্বারস্ত-ভঙ্গ হয়। অপিতু বেদে দ্বিন্বর বিশিষ্ট 
পদের অন্তেই বিকারার্থে ময়ট প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। তদধিক শ্বরবিশিষ্ট পদের উত্তর 

বিকারারে্থে ময়টু প্রত্যক় হয় ন|। স্থৃতরাং অংশীতে বিকার সম্ভাবিত হয় না । অন্নময় কোষের পরে 
অন্তান্ত কোষ সম্বন্ধে পুরুষের উল্লেখ করিয়া! যেমন তাহার শির করন! কর! হইয়াছে, অরময় পুরুষ 
সমন্ধে সেরূপ কল্পনা করা হয় নাই। এখানে আমাদের প্রসিদ্ধ শিরকেই শির বলিয়৷ অভিহিত 
কর। হইয়াছে। পক্ষাদি স্বন্ধেও এইরপ ব্যাখ্যা অবলম্বন করিতে হইবে। পক্ষ অর্থ নাহু। 
উত্তর অর্থ বাম। অঙ্গসসমূহের মধ্যম দেহভাগই আত্মা বলিয়া বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতেও 
ব্ল! হইয়াছে, ইহাদের মধ্যেই আত্মা । নাভির অধোভাগে যে জঙ্গ, তাহা! পুচ্ছের স্তায় বলিয়া 
পুচ্ছ নামে অভিহিত হুইয়াছে। উহ! অধোভাগের আধারসদূশ বলিয়! উহাকে পুচ্ছ বলা 
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হইয়াছে। যাহাতে কোন কিছু প্রকর্ষরূপে অবস্থান করে, তাহাই প্রতিষ্ঠা । প্রতিষ্ঠা শবের 

অর্থ আশ্রয়। যেমন বৃক্ষান্তরাঁলের মধ্য দিক চর প্রদর্শন করিতে হইলে পয্ন পন শাখাদিন 
উল্লেখ করিয়া, উহাদের অস্তরতমত্ব প্রদর্শনচ্ছলে চন্দ্র লক্ষ্য করাইতে হয় ) * অস্তরতমত্ত জ্ঞানার্থ 
লোক প্রসিদ্ধ আত্মার কথ প্রথমতঃ না বলিয়৷ পারম্পারির শান্ত্প্রসিদ্ধ সাধনক্রমে অন্রষয় 

প্রাণময়াদি পুরুষের কথা বলা হইয়াছে। মনের ধারণার নিমিত্ত উহার আধার প্রাণময় 
আত্মার উল্লেখ কর! হইয়াছে । 

এখন প্রাণময় পুরুষের ব্যাখ্যা কর! যাইতেছে। অন্নরসময়ের অন্তর প্রাণময়। 
বাযুদ্ধারা যেমন লৌহকারদের চন্-পুষক পরিপূর্ণ হয়, এই প্রাপবিহীন অন্নরনময় কোষও 
তদ্রপ প্রাণময় দ্বার পূর্ণ হয়। এই গ্রাণময়--পুরুষবিধ অর্থাৎ পুরুষাকার। ইহার 

পূর্ববর্তী অন্নরসময়ের পুরুষাকারত্ব লক্ষ্য করিয়া বিশেষ ভাবে বুঝাইবার অন্ত রূপক- 
কল্পিত শির ও বাহু প্রভৃতির রূপক কল্পন! দ্বার! এই পুরুষাকার কেন বর্ণিত হইয়াছে, সেই 
বূপকের ব্যাখ্যা কর! ধাইতেছে,-- সেই প্রাণময়ের প্রাণ হৃদিস্থ বায়ুর স্তার় প্রথম ধার্য; 
এই নিমিত্ত সেই প্রাণকে শিরোরপে করনা কর! হুইয়াছে। এইরূপ সাধনক্রমে দক্ষিণ- 

পক্ষত্বাদির উল্লেখ বুঝিতে হইবে। "আকাশ আত্ম” আকাশ শবের অর্থ এ স্থলে 
আকাশের বৃত্তিবিশেষ অর্থাৎ সমান নামক বায়ু। কেন না, উহা! প্রাণ-বৃত্তিরই অধিকার- 
তুক্ত। সমানাখ্য বারু মধ্যস্থ হেতু প্রাণবাযুর অন্যান্ত বৃত্তির তুলনায় সমান বায়ু আত্মা অর্থাৎ 
অধ্যক্ষ । পৃথিবী অর্থাৎ পৃথিবীর অভিমানি-দেবতা আধ্যাত্মিক প্রাণের ধারযিত্রী। .কেন না, 

পৃথিবী আধ্যাত্মিক প্রাণের স্থিতি-হেতু। শ্রত্যন্তরে (প্রশ্ন উপনিষদে ) কথিত হইয়াছে, 

প্পৃথিব্যাং যা দেবতা সৈষ! পুরুষস্ত অপানমবষ্টভ্যন্তর। যদাকাশঃ স সমানে। বাধুর্যানিঃ” (৩1৮) 

অর্থাৎ পৃথিবীতে ধিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি পুরুষের অপান বাযুকে বল দিয়া সাহায্য 
করেন। ্ 

*সেই প্রাণময়ের এই আত্মা--সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইপ়্াছে*স-এইরূপ 
বলিয়া, পরে তৈত্তিরীয় উপনিষদে বল! হইয়াছে, এই আত্ম। শারীর আত্ম! । এইরূপে বল! 

যাইতে পারে যে, এই আত্মা শরীরাস্তরয্যামী। ইহা কিরূপে হইতে পারে, তহুত্তরে বলা 
যাইতে পারে যে, তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে যেমন বলা হইয়াছে, ধিনি অনময়ের শারীর আত্মা, এই 

প্রকারে ধিনি প্রাণময়ের শারীর আত্ম ইত্যাদিরূপে "পৃথিবী ধাহার শরীর, জল ধাহার শরীর, 
তেজ ধাহার শরীর, বাষু ধাহার শরীর* বৃঃ আঃ উঃ, ৩৭1৯) ইত্যাদি অন্তর্ধ্যামি শ্রতি-অন্ুসারে 

তাহাকে এই সকলের শারীর আত্ম বলিয়া! বির্দেশ কর! যাইতে পারে। |] 
গ্ানন্দময় কোষের গ্ভোতক শ্রুতিতেও যে শারীর আত্মার উল্লেখ আছে, উহা কেবল ওঁপ- 

* শাখাচত্র ভ্তায়ের ব্যাখ্যা! ইতংপুর্বে কর! হইয়াছে। উযৎশক্করাচীর্ধ্যও তৈত্তিবীয় উপনিষদের এই 

স্থুলের ব্যাখ্যার প্রারদ্ধে (লিখির|ছেন,--"শা খাচন্ত্রনিদর্শনবদন্তঃপ্রধেশযক্াহ ইত্যাদি।” ৯ 
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চারিক ভেদ প্রদর্শনের জন্তই বলা হইয়াছে, কিন্ত উহ! আনন্দময় হইতে বাস্তবিক ভিন্ন নহে। 
বিজ্ঞানময় হইতে যেমন অন্ত ভিন্ন আত্মা শ্রুতিতে পরিপঠিত হইয়াছে, আনন্দম়্ সম্বন্ধে তন্দপ 
প্রসঙ্গ কর! হয় নাই। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় প্রভৃতি কোষের অন্তরে উহাদের 

হইতে পৃথক অপর আত্মার উল্লেখ আছে। পূর্বোক্ত "আনন্দময় ব্রদ্মের তাৎপর্ধ্যে অবসান 
হয়, এমন বিবেক ধাহার শারীর আত্মা” এইরূপ উক্তিও এ স্থলে যোজনীয়। (তৈত্তিরীয় 
উপনিষদ্ধের শঙ্কর ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে, “তদ্যাস্তঃকরণং তপস| তমোদ্ষেন বিদ্যা ব্রহ্মচর্য্যণ 
শন্ধয়। চ নির্মমলত্বমাপন্ততে যাবৎ তাবৎ “বিবিক্তে” প্রসনে অন্তঃকরণে আনন্দবিশেষ উৎকৃষ্যতে 

বিগুলীভবতি । )% 

এই গ্রকান গ্রাগধারণ। দ্বার মন বশীভূত করিয়া, সেই মনকে বৈদিক নিষ্কাম কর্মাচরণে 
স্থির করিতে হইবে, এই আশায় মনৌময় কোষের আলোচনা! করা হইয়াছে। মন--সম্বর- 
বিকল্লাত্মক অস্তঃকরণ। অনিয়তাক্ষরপাদ মন্ত্রবিশেষই যঙ্গু, তজ্জাতীয় মন্ত্রগুলিই যজু। 
€ অর্থাৎ পদ্ত ও গানাদি রচনা করিতে হইলে তাহাতে অক্ষরের নিয়ম নির্দিষ্ট রাখ! বিহিত। 
খক্ ও সামমন্ত্রে সেরূপ অক্ষর-নিয়ম নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু য্ুর্স্ত্রে সেরূপ কোন নিয়ম নাই। 
এ সম্বন্ধে সবিশেষ উল্লেখ জৈমিনিকৃত পূর্ববমীমাংসায় দ্রষ্টব্য । ) যন্ন্মস্ত্রেই যজ্জঞে হবি দীন করিতে 

হয়, যজ্ঞকার্য্যে বজুই প্রথম--এই নিমিত্ত ফজুকেই শির বল! হইয়াছে।* এইরূপ খাক্ ও সাম- 
মন্ত্রেও বিশিষ্টত| জ্ঞেয়। আদেশ শবের অর্থ ব্রাহ্মণ ( বেদের ব্রাঙ্গণ-ভাগ )-__যজীয় বিধানের 

আদেষ্টব্য বিশেষগুলি নির্দেশ করে বলিয়! ইহাকে আদেশ বল! হয়; মন্ত্রাদেশ মনের আত্মস্ব- 
প্রবর্তক বলিয়াই আদেশকে আত্ম! বল! হইয়াছে। 

অথর্বাঙ্গিরস-ৃষ্ মন্ত্রমূহ ও ব্রাঙ্মণভাগ শাস্তি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার হেতু কর্ণপ্রধান বলিয়৷ 
উহাকে পুচ্ছ ও তদাধার বল! হইয়াছে । মনোবৃত্তির আবির্ভীব নিবন্ধন মানসিক ব্যাপারের 
প্রাচ্য হেতু ইছার্দের মনোময়ত্ব খ্যাঁপিত হইয়্াছে। কিন্তু খগযজু প্রভৃতি যদি মনোময় 
অর্থাৎ বিকারার্থক ময়ট্ প্রত্যয়ের বিষয়ীভূত হয়, তাহ! হইলে বেদসমূহ ( অপৌরুষেয় ন। হইয়া) 
পৌরুষেয়ই হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহাদের পারমাধিকত্বই যখন প্রকৃত, সুতরাং ব্যবহারিক 
সঙ্ষল্লাগ্থাত্মক মনোময়ত্ব এ স্থলে প্রয়োজ্য নহে। প্রাণধারণার পূর্বেই তাদশ মনোময়দ্ব 
পরিত্যক্ত হুইয়া পড়ে। অতঃপরে বিজ্ঞানময়াদির সন্বন্ধেও তন্রপই বুঝিতে হইবে। 

% সর্ধ্বসংবাদিনীকার মূলে “মনঃ সঙবল্লাস্তাঝ্কং* ইত্যাদি হইতে “আদেশে! ব্রাক্গণং” পর্যন্ত তৈত্তিরীয় 
উপনিষদ্দের শান্কর ভাষা, হইতে যংকিঞ্ৎ পরিবর্তিতাকারে উদ্ধৃত করিগ্লাছেন। তদ্যথা,--““মন ইতি 
সন্ষযলবিকল্াত্মকমন্তঃকরণম্ তগ্মযো মনোদরঃ; ফেহয়ং প্রাণময়ন্তাত্যন্তরে আত্মা। তন্ত হজুয়েব শিরঃ। 
বজুরিতি অনিসতাক্ষরপাদাবসানে। আস্ত্রবিশেষং। তজ্জাতীয়বচনে। যজুঃশবন্দং তত্ত পিরত্বম, প্রাধাঞাৎ। 
পধান্তক--বাগাদৌ সংনিমিতৌপকারকত্বাৎ বুষ। হি হবিদাঁ়তে বাহাকারাদিনা। আদেশঃ অত ভ্রাক্গণস্_. 
আদিষ্হাবিশেষান্ জাদিশতীতি। অধর্ববনা্িরন! চ দৃষ্ট। সন্ত! আ্গণঞ্চ লাস্তিপৌঠিকাদি-প্রতিষাহেতৃবর্শ- 
প্রধানদ্বাং পুচ্ছং গ্রৃতিষ্ট। ৷”. 



ভগবগসন্দর্ডের "- ২৮৫ 

এখন বিজ্ঞানময়ের সম্বন্ধে বলা হইতেছে--শ্রদ্ব! শব্দের অর্থ অধাযাস্তশান্ত্রে বার্থ প্রতীতি। 
খক্ শবের অর্থস্শান্ত্রার্থনিশ্চিতা বুদ্ধি। সত্য অর্থ শান্ত্রার্থাুভব-প্রবত্ধ এবং যোগ অর্থ 

যুক্তি অর্থাৎ সমাধানই ইহার আত্ম! | শ্রদ্ধাদি এই যোগেরই অঙ্গ। (শ্রীমৎশঙ্করাচাধ্যও 
তদীন্স তৈত্তিরীয়-ভাষ্যে লিখিয়াছেন,-_- যোগে যুক্তিঃ সমাধানম্ আমমৈ আত্মা । আম্মবতো হি 
যুক্তন্ত সমাধানবতঃ অঙ্গানীব শ্রদ্ধাদীনি বথার্থপ্রতিপত্তিক্ষমানি ভবস্তি তন্মাৎ সধাধানং যোগ 

আতম্ম। বিজ্ঞানময়ন্ত |” ) 
মহঃ-_খত, সত্য ও যোগাদির প্রকাঁশ-হেতু বলিয়! মহ: উত্তমতর শুদ্ধ জীব নামে ব্যাখ্যাত। 

প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানত্ব বলিয়াই এই পুরুষ বিজ্ঞানময় পুরুষ নামে অভিহিত হইয়াছেন। বৃহদারগাক 
উপনিষদে জীবাস্তর্ধ্যামী “যো বিজ্ঞানে তিন্ বিজ্ঞানাদস্তরোহয়ং* ইত্যাদি শ্রুতি এ স্থলে প্রমাণ- 
রূপে গৃহীত হইয়াছে । অর্থাৎ যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করেন অথচ বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত, বিজ্ঞানই 
ধাহার শরীর (বৃঃ আঃ উঃ, ৫1৭1৩), এই মহঃই প্রতিষ্ঠ।। এ স্থলে “বঃ আত্মনি তিষ্ঠন্* ইত্যাদি 
অপর শ্রুতি হেতু মহঃ প্রতিষ্ঠারূপে প্রযুক্ত হইয়াছে । যেহেতু খত ও সত্য প্রভৃতি বিজ্ঞানাগ- 

সমূহের মহঃই আশ্রয়। 

বিজ্ঞানমর পুরুষ পর্যন্ত শুদ্ধ জীবত্ব নির্দেশ করিয়া এবং তৎসমূহের অন্তরতমগণের মুখ্য 

আস্থা প্রদর্শন করার জন্ত শ্রুতি আনন্দময়ের উপদেশ করিতেছেন। ইতঃপুর্বব্যাধ্যায় শাস্ত্রীয় 
পরমার্থপ্রক্রিয়া, শান্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্ধ্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এ সকল উক্তি যে 
বাবহারিকী নহে--ইহাও বল! হইয়াছে । সেইরূপ এ স্থলেও ইষ্-পুত্র-দর্শনজ আনন্দাদি 
প্রিয় শব্ধাদির অর্থ নহে,* কিন্ত একমাত্র পরমানন্দ ব্রন্মেরই পর-পর সমুদিত উৎকর্ষের তার- 

তম্য-ভেদেই প্রিয়মোদ প্রভৃতি শব প্রধুক্ত হইয়াছে। প্রিয়াদিতে আনন্দের সামান্ত 

প্রাপ্তির পর্যালোচনায় তৎসমূহে আনন্দের আত্মরূপত্ব;__কিন্ত ব্রন্েই আননের সর্বাপেক্ষা 
অধিকতম উদয় হয় বলিয়৷ ব্রন্মকেই পুচ্ছ বলিয়! নির্দেশ কর! হইয়াছে। প্রিয়ার্দিও আনন্দেরই 
প্রকাশবিশেষ। ইহাদের তুলনায় ব্রদ্দেই আনন্দের সর্ববোৎকর্ষ। এই ব্রহ্মই অন্মময়াদিরও 
আশ্রয়স্বরূপ। এই ব্রহ্ধই প্রিয়াদি আত্মভাব-প্রকাশবান্। 

এ স্থলে প্রির-মোদ প্রভৃতি শব্ধঘারা আনন্দের যে নামভেদ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহ! 
উপলক্ষণ মাত্র,-ধিনি ব্রহ্গানন্দ প্রকাশের তাদৃশ অশেষ শক্তিসম্পন্নঃ তিনি আনন 

ময় আত্মা। তিনিই অথণ্ড পরব্রহ্ম--এই নিমিত্ত ব্রহ্গহৃত্রে উক্ত হইয়াছে--“আনন্দময়ো- 
ইভ্যাসাৎ ॥” 

এই আনন্দময় আত্ম! প্রিষ্লাদিরপ বহু প্রকার বিশেষবান্ হুইয়াও পরম অখণ্ড । এই 

* প্ীমংশক্বরাচাধর্য তৈত্তিরীয় উপনিষস্তাধো শ্রিক্নাদির এইরপ ব্যাখ্য। করিয়াছেন,--“তনত আনন্দ ময়ন্তা স্বনঃ 

ইষ্টপুজাদিদর্শনজং প্রি়্ং শির ইব শিরঃপ্রাধাাৎ। মোদ ইতি প্রিয়লাঙনিষিতে। হর্যঃ। স এব প্রো! হর্ষ; 

প্রমোদঃ ইত্য।দি।* এ স্থলে শ্রীপাদ জীব গামা এই ব্যাখ্যারই খণ্ডন করিরাছেন। 



২৮৬ অনুব্যাখ্যা 

নিষিত গ্রগবাগাতায় আনন্দময় শ্রভগবাঁন্ বলিয়াছেন, “আমিই ব্র্ষের প্রতিঠা অর্থাৎ 
আশ্রদ্*। এ স্থলে এই গীতার্থও ষে শ্রুতিসমূহের হৃদয়গত, ইহ। বুঝিতে হইবে। 

শ্রীভগবৎসন্দর্ভের শ্রীভগবানের পূর্ণতত্বাকারত্ব-প্রকরণে শততম সংখ্যক বাক্যের পূর্ববাংশে 
যে মহাভারতের মোক্ষধর্ম-বচন * গৃহীত হইয়াছে, তাহার পরেই 
শ্রীমাধ্বভাষ্য হইতে গৃহীত নিম্নলিখিত ভাবাত্মক বচন-গ্রমাণগুলি 

আলোচা। মাধ্বভাবষ্যধৃত শ্রুতিটি এই,-__“্যমস্তঃসমুদ্রে কবয়োইবয়স্তি তদক্ষরে পরমে গ্রজাঃ যতঃ 
প্রহুতাঃ জগতঃ প্রস্থতীয়েন। জীবান্ ব্যদসর্জ ভূম্যামিতি।” ব্রহ্মবাদী খব্গণ বাহাকে সমুদ্রের 

£স্থ বলিয়! জানেন, যে পরম অক্ষরে সকলেই প্রজা অের্থাৎ অধীন), বাহা হইতে জগংপ্রস্থতি 
লক্ষ্মীর উদ্ভব, ধিনি এই পৃথিবীতে জল দ্বার! জীবদিগের তৃষ্টি করিয়াছেন ।1 

অপিচ প্তদেব ব্রহ্ম পরমং কবীনাম্” শ্রুতির এই অংশও উল্লিখিত অংশের সহিত যোজ্য। 
অতঃপরে একটি খাক্ উদ্ধৃত হইয়াছে । উহার:অর্থ এইরূপ,--*যে পুরুষকে আমি কামনা করি, 

সেই পুরুষকে আমি উগ্র করি, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা বড় করি, সেই পুরুষকে শ্রষ্টা করি, 
তাহাকে অতীন্রিকার্থনর্শী করি ।” (খক্ ১০1১২৫।৫।) ইহার পরেই বল! হইয়াছে, সমুদ্রস্থ অস্তঃ 
(বিষ্ুই ) আমার উত্তবস্থান। €খক্ ১০।১২৫।৭ ) এই ছুই মন্ত্র শক্তি-বচনাত্মক | 

“অন্তস্তদ্বন্োপদেশাৎ” (কব্রহ্গ্” ১১২০) এই ত্রন্মহূত্রের শ্রীমন্মধবাচার্যের ভাষ্য 
অন্তঃ শের অর্থ বিজু বলিয়াই কথিত হইয়াছে । তিনি বলেন, শ্রুতিতে বিস্ুকেই অস্ত, 
নামে অভিহিত করা হইয়াছে । ভাষ্যকার এ স্থলে একটি শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন, -ধিনি 
সমুদ্র-জলে যথেষ্ট বিচরণশীল। যিনি দশেক্দরিয়ের বিবিধহোতৃত্বরূপ, ফিনি জীবগণের আশ্রয়, 
প্রাঙ্গণ তাহাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। ক্রহ্মাগকোষ বাহার বীর্য, তিনি 'প্রলয়-' 

সমুদ্রশায়ী$ অর্থাৎ ক্ষীরসমুদ্রশায়ী। এই সকল উক্তি দ্বার! বিষুধর্মই উপদিষ্ট হইয়াছে। 

গ্রভগবানের পুর্ণতন্বাকারত্ব 

* মছাতারতীর় মোক্ষধণ্নে ঁনারারণীয়োপাখান হইতে শ্রীভগবৎমন্দর্তে যে গ্লেকটি উদ্ধত হইয়াছে 

তা এই,_ “তস্বং ধিাসমানানাং হেতুভিঃ সর্বতোমুখৈঃ। 
তত্বমেকো। মহাযোগী হরিরনারায়ণঃ প্রভুঃ ॥* 

+ উঞ্ত শ্রুতির ভাষ্য শ্রীমদ্র/ঘরন্ত্র যতি তদীয় তত্বপ্রকাশিকা-ভাবদীপিক1 গ্রন্থে নিঙ্ললিখিতরূপে 

লিখিয়াছেনঃ-_"'কবয়ঃ জানিনঃ ; অবশ্স্তি--জানভ্তি ; বৎ বশ্মিন ; অক্ষরে অবিনাশিনি ; পরমে প্রজাঃ 

অধীন; জগতঃ প্রন্ুতিঃ প্রহ্থুতিজননী লক্ষী; ; বচ্চ বন্ত তোর়েন তৎ কর্ধণা, ম্ববীর্য্েণ ব।--তোয়োপল- 

ক্ষিতেঃ ভূতৈর্বব ভূম্যাং পৃথিষ্যাদিলোকেযু; জীবান্ বিবিধান্ সসর্জ |” প্রষ্টব্যাত্র তন্বনির্ণয়টাক। চ। 
1 প্রাগুক্ত খক্মম্্রাশদ্ঘয় খকৃবেদসংছিতায় দশম মণ্ডলের ১২৫ শুক্ত হইতে গৃহীত। সারণ তদীর় খগভায্যে 

লিখিয়াছেন, এই নুক্তটি অস্তণ বির কন্ত। বাঙনায়ী দেবীর উল্তি। কিন্ত শ্রীমাধ্বভায্যের টাক| তন্বপ্রকাশিক।- 

তাবদীপিকাকার লিখিয়াছেন, “অন্ত নুতন সণীবাক্যত্বাদস্তপ্যাশ্চ 'জীতু হ্গাড়ূণী হীশ্চ। মহা লগ্মীশ্চ দক্ষিণা। ইতি 

বৃহস্কাব্যোকতক্রতা! ল্ষীমুন্তিত্বাদিতাবঃ।" হতরাং হহ “শক্তিষচনা ক” । 
$ এ্রনাধ্যভাষে লিখিত আছে, "নস হি ক্গীরসযুদ্্রশা্ী”। ত্বপ্রকাশিকার /গ্রলয়নমুদ্রণারী" লিখিত 

জছে। ্ 



ভগবগুসন্দর্ডের '- ২৮৭ 

ব্যাস-স্থৃতি ( মন্ুতেও ) উক্ত হইয়াছে ষে, *তিনি হনে মনে সঙ্রপূর্ব্বক বহুবিধ গ্রজা স্য্ট 
করিবার ইচ্ছ! করিয়া, সর্বাগ্রে জলের সৃষ্টি করিলেন। অতঃপরে সেই জলসযূহে বীজ ক্ষেপণ 
করিলেন। তাহাতে হ্ধ্যকরোজ্জবল হিরণ্য অণ্ডের উৎপত্তি হইল। তাহা হইতে সর্বলোক. 
পিতামহ ব্রহ্ধ! উৎপন্ন হইলেন। জল 'নারা" নামে অভিহিত, জল--নরসম্ততি ; এই জলসমূহই 
পূর্ধ্বে বিষ্ণুর অয়নশ্বরূপ হইয়াছিল--এই জন্ত ইনি নারায়ণ নামে অভিহিত।» 

অতঃপরে গ্রীভগবৎসন্দর্ভে ১০৭ অস্কে লিখিত হইয়াছে, "এই পরমদেব সকল বেঘেরই 

জিজ্ঞান্ত"। ( ইহাই অষ্টোত্তরশততম বাকোর প্রতিপাগ্থ। তংস্থলে বহু প্রমাণ ও যুক্তি দ্বার! 
এই প্রতিপাগ্ত বিষয় স্থাপিত হইয়াছে )। 

শ্রীভগবানেই ষে সর্বশাস্ত্রের সমন্বয়, তৎসম্বন্ধে পর্য্যালোচনা! কর:যাইতেছে; যথা,_-বেদ 
ী্ভগবানেই সর্বধাস্ত্রে সমন্বরর দ্বিবিধ--মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ । তন্মধ্যে মন্ত্র আবার দ্বিবিধ- ভগবন্লিষ্ঠ ও 

দেব্তাস্তরনিষ্ঠ । ভগবনিষ্ঠ মন্ত্রের সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ভগবৎপরতা ; দেবতাস্তরনিষ্ঠ মন্ত্র - কর্ম 

ও উপাসনার অঙ্গ, তদনুসাঁরেই এই শ্রেণীর মন্ত্রের গতি হইয়! থাকে । 
ব্রাহ্মণ,--কর্্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাগু-ভেদে তিন প্রকার । কর্ম্ম জড়, সুতরাং 

অস্বতন্ত্র; ফলদাত! ভগবান্, স্থতরাং কর্মকাণ্ডও ভগবদপেক্ষ। দেবতাস্তরনিষ্ঠাই উপাসনা- 
কাণ্ডের প্রতিপাগ্থ। ভগবনিষ্ঠ। জ্ঞানকাণ্ডের অন্তভূর্তি। অন্যান্য দেবতাগণও যখন তদীয় 
অর্থাৎ তগবদপেক্ষ, তখন কাবে কাঁজেই উপাসনাকাওও ভগবদপেক্ষ। 

জ্ঞানকাও-_ব্রহ্গপ্রতিপাদক ও ভগবৎগ্রতিপাদক, এই ছুই ভাগে বিতক্ত। কিন্তু এই 
উভয়েই এক চিৎপদার্থান্ুগত। এ স্থলে জ্ঞান শবে জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই ধর্তব্য। ধূততরাষ্্- 
ধংশীয়গণেই যেমন প্রধানতঃ “কুরু' শবের প্রবৃত্তি, সেইরূপ জ্ঞানেই জ্ঞান শবের প্রধানতঃ 

বৃতি। ভক্তি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ভগবৎপর। জ্ঞান--সচ্চিদানন্দ-তত্বের সামান্তাকারে স্বরূপ 
নির্দেশ করে বলিয়। চিনম্মাত্রব্রন্গপর | 

বেদনির্ব্বিশেষ বেদাঙ্গ শান্ত্রসমূহও ভগবছপাসনার সাধক, স্থতরাং শ্রীতগবানেই উহাদেরও 

সমন্বয় লক্ষিত হয়। যথা--ভগবৎসৃক্তাদির কর-্বর জ্ঞানের নিমিততই * শিক্ষা” নামক বেদাঙ্গের 

প্রয়োজন। উপাসনার কোন্ কার্ধ্য অগ্রে কর্তব্য, কোন্ কার্য পরে কর্তব্য, এই আন্ুপুর্ব- 

বিষয়ক জ্ঞানের নিমিত “কল্প” নামক বেদাঙ্গের আবশ্তক। পদ-পদার্থের সাধুত্ব জ্ঞানের 
নিমিত্বই ব্যাকরণ; পদের অর্থ-জ্ঞানের নিমিত--"নিরুক্তি” ; ্ রবিষুর পর্ব-মহোৎসবাদির 
সময় নির্ধারণের জন্ত জ্যোতিষ শান্তর এবং মন্ত্রাদি ছন্দোবদ্ধভাবে পাঠের জন্তই ছন্দঃশান্ত্ 

প্রয়োজনীয় । | 
. উক্ত হেতুবশতঃ বেদের অনুগত অপয়াঁপর শাস্ত্রেরও ভগবানেই সমন্বপ্ন পরিলক্ষিত হয়। 

বথা--কর্মকাওড ও জ্ঞানকাণ্ডের অবধারণের নিমিত পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংস|; 
ঈশ্বরের অন্তিত্বানসন্ধান এবং চিদচিৎ বন্তসমূহের অববোধের নিমিত্ত গোতম, কণাদ ও কপিল- 
প্রণীত দর্শনশান্্; ঈশ্বরের উপাসনার্থ পতঞ্জলির যোগশান্ত্র প্রয়োজনীয় । » স্থৃতি প্রভৃতি 



২৮৮ অনুব্যাখ্যা 

অপরাপর শীস্ত্সমূহ পূর্বধুক্কি অনুসারে কর্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডেরই 
অনুসরধ করে। কাবা, অলঙ্কার, কামতন্ত্র, গান্ধবর্ব কল৷ প্রভৃতি দ্বার! প্রীভগবানের তত্তৎ- 

. বিষয়ক চরিত-মাধুর্ধের অনুতব-জ্ঞান সিদ্ধ হয়। নীতি ও শির দ্বার! তাহার সেবা"চাতুনী 
বিষয়ে অভিজ্ঞত| জন্মে। আযুর্ক্বেদ ও ধনুর্ব্েদ বার! তাহার উপাসনার প্রতিবন্ধকতা। নিব1- 

রণের সামর্থ্য ঘটে। এইক্প অভিপ্রায় মনে করিয়াই শ্রামৎপ্রহলাদ বলিয়াছেন, _স্ধর্থা, 

অর্থও কাম--এই ত্রিবর্গ, (ঈক্ষা ) আত্মবিদ্ধা, ত্রয়ী ( কর্শবিদ্থা ), নয় ( তর্কবিজ্ঞ। ), দম 

দেগুনীতি)ও বিবিধ বার্থা (জীবিক।-নির্বাহার্থ বিদ্যা), এই সকল বিষয় যদি শ্বস্থৃহৎ [দ্ান্তর্্যামী) 
পরমপুরুষ শ্রীভগবানের সাধক হয়, তাহা. হইলেই এই সকল বিষয়কে সত্য বলিয়! মনে করি, 
নচেৎ ইহারা অসৎ ।*--( শ্রভাগবত, ৭1৬২৬ )। সুতরাং শ্রীভগবানের উপাসনার অন্ুকুল- 

ভাবে গ্রহণ করিয়া সকল বিস্তাই শিক্ষ। কর। কর্তব্য এবং সকল বিগ্ভারই তাহাতে সমন্বয়-জ্ঞান 

করিতে হইবে। শ্রতগবৎসন্দর্ডের ১০৯ অঙ্কে শ্রীভাগবতের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা 

হইয়াছে। শ্লোকটি এই,-_ 

*ত্রহ্গন্ ব্রহ্গণানির্দেশ্রে নিগ্ড ৭ে গুণবৃত্তয়ঃ। 
কথঞ্চরস্তি শ্রতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে ॥” 

অর্থাৎ হে ব্রন্ধন্, ব্রহ্ম নিগুপ--সন্বাদি গুণাতীত, তজ্জন্ত অনির্দেশ্ত এবং স্থুল-সুক্মেরও 
অতীত। এমন পদার্থে গুণবৃত্তিণীল শ্রুতিসমূহের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কি প্রকারে প্রবৃত্তি 

হইতে পারে? 
এই স্থলে কিছু .বিশেষ বক্তব্য আছে। ব্রহ্ম যদি অবচনীয় হয়েন) তবে অবচনীয় পদেই 

তিনি বাক্যের বিষয়ীভূত হয়েন। মুতরাং তিনি যে শব্খবাচ্য, ইহ প্রতিপন্ন হইল 1 যদি 

অবচনীয় পদের দ্বারাই তাহাকে লঙ্গ্য কর! যার, তাহ! হইলে বস্ততঃ তিনি তদ্বংই লক্ষ্য হয়েন। 
লক্ষ্য-প্রতিপাঁদকর গঙ্গ! শব্দের ন্যায় তাহারও অবচনীয়ত্বাভাবে বচনীয়ত্বই সিদ্ধ হয়। আর যদি 
বল, তাহাতে বচনীয়ত্ব অবচনীয়ত্ব, এই উভয়েরই অভাব, তাহ! হইলে অনির্বচনীয়ত্ব-দোষসম্পাত 
ঘটে, তাহ! হইলে তিনি একেবারেই মিথ্যা হইয়া পড়েন। এখানে আবার সেই প্ঘষ্টকুটা- 
তেই প্রভাত |” অর্থাৎ যে ঘাটকরগ্রাহীর ভয়ে গ্রবঞ্চনপ্রিয় বণিক রাত্রিতে বিপথে পলাইতে 
চায়, দিকৃহার৷ হইয়! নিশাবসানে আবার তাহার সন্মুখেই পড়িয়। তাহাকে যেমন অপ্রাতিভ 
হইতে হয়, এরপ যুক্ত)াভাস অন্ুসরণকারীরও তাদুশী বিড়ম্বনা! ঘটে। এইরূপ লক্ষ্য শব্ধ দ্বার! 
ব্রহ্ধকে বাক্যের বিষর়ীভূত করিলেই তাহার সম্বন্ধে বচনীয়ত্ব সিদ্ধ হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম যে বাক্যের 
বিষয়, ইহা! সিদ্ধ হয়। যাহ! লক্ষিত হয়, তাহার লক্ষ্যত্ব থাকে না) যাহা! গল।-শব্ব-লক্ষ্য, তাহা 
যেমন লক্ষ্যত্বহীন, লক্ষপ্রতিপাদক শব্ধ লক্ষ্য বস্তও আর পুনর্্বার সেইরূপ লক্ষ্য হইতে পারে সা। 
(যেমন গ্গঙ্গায়াং ঘোষঃ* এই কথা বলিলে গঙ্গ৷ শব্ধ যেমন তটকেই লক্ষা করে, এই তট শব্ধ হখন 
লক্ষিত হয়, তখন আর উহার লক্ষ্যত্ব থাকে না, অন্তান্ত বিষয়েও সেইরূপ । কোন শব্ধ দ্বারা 
বর্গ বখন লক্ষিত হয়েন, তখন আর উহার লক্ষ্যত্ব থাকে না। ) যদি বণ, দ্বিতীয় বার এই বন্ধ 

পরমর্রন্ধের বাচ্যত্ব ছনির্বাধ্য 



ভগবৎসন্দর্ভের - ২৮৯ 

শব দ্বারাও কোন অনির্দেশ্ত শবববস্তকেই লক্ষ্য করা হউক। তাছা হইলেও নিস্তার নাই। প্রথমতঃ 
ইহাতে অনবস্থা-দোষ ঘটে। অর্থাৎ লক্ষপ্রতিপাদক শব্দের লক্ষ্য বস্তকে আবার যদি লক্ষ্য- 
গ্রতিপাদক শব্বরূপে ব্যবহার কর! যায়, তাহ! হইলে এইরূপে লক্ষ্য প্রতিপাদক শবের ও লক্ষ্যের 
যে ধারা চলিবে, কখনও তাহার বিরাম হইবে না। ইহা অনবস্থা-দৌষ। কিন্তু অনবস্থা-দোষ 
স্বীকার করিয়া! লইলেও লক্ষ্যপদবাচ্যত্বের অতিক্রম হইবে না । যাহাই লক্ষ্য-লক্ষিত হইবে, 
তাহাই লক্ষ্য-প্রতিপাঁদক বাক্যের বাচ্য হইয়! পড়িবে! 

এই প্রকারে “নির্বিশেষ”, “স্বপ্রকাশ”, 'পরমার্থ-সৎ' ইত্যাদি শব্ধ ছার! ব্রহ্ম উত্ত হইলেই 

ব্রহ্ম যে বাচ্য, তাহ সিদ্ধ হয়। কিন্তু তাহাদের দার! ব্রচ্ম লক্ষিত হন না। কারণ, এ সকল 

শব্দের মুখ্যার্থ ই ব্রহ্ম, উহার! ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কাছাকেও বুঝায় না। আবার বদি বল, নিরব, 

শেষাদি শব্ধের প্রতিপাগ্ বিশেষাভাববিশিষ্ট বা তছুপলক্ষিত ব্রহ্ম, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে 

যে, ব্রহ্ম এ সকল শবের বাচ্য--ইহা ছুনিবাধ্য। 
যদি বল, নিগুণ ও স্বপ্রকাশ ইত্যাদি শব্দবাচ্য বস্ত ব্রহ্ম নহেন, যাহ! কিছু ব্রহ্ম বলিয়া ই, 

তাহাই ব্রহ্ম ; তাহা আমাদেরও অনভিমত নহে, উহা সাধু-সমধিত ব্রহ্ষবাদ। কিন্ত তোমরাই 
্রহ্কে পরিস্ক টরূপে অশব ইত্যাদি শব্ববাচ্য বল, আবার "যতো বাচে। নিবর্ধন্তে” ইত্যাদি 
শ্রুতির কল্পিত ব্যাখ্যা করিয়া তোমরাই আবার শব্ব-বাচ্যত্বের নিষেধ কর। ইহাতে তোমাদের 
পক্ষেই ্ ব্যাঘাত-স্ঁ় ঘটে অর্থাৎ তোমরা তোমাদের নিজের উক্তিতে নিজেই ব্যাঘাত দাও। 
“অথ কল্মাহ্চ্যতে ব্রহ্ম” ইতি “তম্মাহ্চ্যতে পরং ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতিতে ম্পষ্টতঃই ব্রহ্ম ও পরংবন্ধ 
উক্তির ব1 বাক্যের বিষয়ীভূত হইয়াছেন । শ্রীমপ্তগবদগীতায় লিখিত হইয়াছে, “তিনি “পরাত্মা, 
বলিয়া “উক্ত+ হইয়্াছেন।* এতঘ্যতীত গীতাতেও লিখিত আছে, তিনি “বচমাং বাচাসুত্তমম্ঃ 
অর্থাৎ তিনি বাক্যসমূহের উত্তম বাচ্য। ইত্যাদি দ্বার! প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এঁ গীতাদি বেদাস্ত- 
শাস্ত্রে সাক্ষাৎ সথন্ধেই *বাঁচযত্ব” স্বীকৃত হইয়ান্ে । এ স্কুলে নৈয়ার়িকগণের রীত্যনুষায়ী অনুমান" 
প্রণালী ব্যবহৃত হইতেছে। তদ্যথা,-_ 

(১) 

১ম প্রতিজ্ঞ বেদাস্ততাৎপর্য্যবিষয় বহ্ধ--বাচ্য। 

২য় হেতু--বস্তত্বনিবন্ধন ও লক্ষ্যত্ব নিবন্ধন। 

ওয় উদ্দাহরণ- যেমন--ঘট। 

0২) 
১। প্রতিঞা--পরমার্থপদাদি পদ কাহারও বাচক। 

২। হেতু--যে হেতু উহার! পদ । 

৩) উদ্দাহরণ--ঘট-পদ-বৎ। 

(৩) 
১। প্রতিজ্ঞা--সত্জ্ঞানাদি বাকা বাচ্যার্থবিশিষ্ট। 

৩৭ 



২৯৪ অনুব্যাখ্য। 

২। হেতু--যেহেতু উহার! বাক্য। 

৩। উদ্দাহরণ--অগ্নিহোত্রাদি-বাক্যবৎ। 

বিপক্ষে নির্ব্বিশেষবাদীর পক্ষে লক্ষ্যত্ব শ্বীকার যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। কেননা, 
ষে শব্দ্ধার৷ লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেই লাক্ষণিক শব্ধ নিজে অর্থবোধক হয় না। কেন না, 

সেই শর্ষে অর্থ-বোধ-শক্তি থাকে না। সেই শবের সাধারণতঃ যে অর্থবোধ 
হয়, সেই অর্থে বক্তার বাক্যের তাৎপর্য্য প্রকাশ পায় না অর্থাৎ তাহার 
উপপত্তি হয় না; কাজেই দে অর্থ ত্যাগ করিতে হয়। তাহ। ত্যাগ করিয়া, 
বক্তার বাচ্যার্থের সহিত যে শব্দের সম্বন্ধ, সেই শব্দার্থই পরিগ্রহ করিতে হয়। 

সুতরাং উক্ত শব্দ অন্ত অর্থের বোধক হয়। পগঙ্গায়াং ঘোষ১*% এই স্থলে এই- 

রূপই দেখিতে পাঁওয়! যায়। এইরূপেই লক্ষণ! সিদ্ধ হয়, এরূপ স্থল ন| হইলে 

লক্ষণার লক্ষণ অসিদ্ধ হয়। 

( নির্ববশেষবাদীদের মতে ভগবত্বাজ্ঞাপক পদগুলি কেন যে লক্ষণাদ্বার 

ব্যাখ্যাত হইতে পারে না, গ্রন্থকার তাহার কারণ প্রদর্শন করিতেছেন। ) 

নির্বিশেষবাদীদের মতে ব্রহ্ম লক্ষতা ও বাচার্থ-সন্বন্ধিতায় ভ্ঞেয় নহেন। কেন 

না, বাক্য ছাব। তীহাকে জান! যায় নাঃ--তীহার। কোন কোন শ্রুতির এইরূপ প্রতিষেধ 

অর্থ গ্রঃণ করেন। বেদৈকগম্য বস্তু শব্ষের জ্ঞের নহেন। পিন স্বগ্রকাশরূপে 

নিত্য-সিদ্ধ বস্ত। তিনি শবের প্রকাগ্ত নহেন, তাহার প্রকীশত্ব শব্ষের সাধ্য 

নছে; ম্থতরাং শর্জপ্রয়োগ বৃথা। তিনি শব্ষের অবাচ্য )--তৎসম্বন্ধে কোন কথ 

বলিতে হইলে, কেবল লক্ষক শবেই বক্তব্য । কিন্ত এই লক্ষক শব্দের বঞ্তব্যতা' 

্বীকার করিলেই বা ফলকি? ইহাদের মতে বাচ্য-সন্বন্ধিত্ব দ্বার তব্জ্ঞেদত্ব শ্বীকার 

করিতে গেলেই অনবস্থা-দোষ ঘটে | সুতরাং নির্ব্বিশেষবাদীদের তর্ক-যুক্তিতে নির্বি্বশেষ 

বন্ত অবচনীয় হয়েন। অবচনীয়ে কিপ্রকার লক্ষণ সিদ্ধ হইতে পারে? (হ্ৃতরাং লক্ষণ 

অবলম্বন করিয়! ভগবত্বগ্ভোতক বাক্যসমূছের কদর্থ কর! একবারেই বিচার-সহ নহে )। 

ইতি শ্রীভাগবতসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় সর্ববসম্বাদিনীর 
ভগবগুপন্দর্ভ নামক দ্বিতীয় সন্দর্ভ সমাপ্ত । 

* লক্ষণার্দি সম্বন্ধে তত্বসন্দূর্ভে বিস্তুতরূপে আলে।চন! হইয়াছে । অতএব এসম্থলে এতৎসম্বদ্ধে অধিক 

আলোচনার প্রয়োজন নাই। কিত্ত এই স্থানের অর্থবোধের জন্ত এইমা বক্তব্য যে,গঙ্গায় ঘোষপল্লী বর্তমান, 

এরূপ বাকো বক্তার বাকের তাৎপর্য কেবল গঙ্গ। শবের অর্থের উপর নির্ভর করে না। কেন না, গঙ্গ।-শ্বোতে 

একটি পল্লী খাক। অসমন্ভব। সুতরাং তাৎপর্ষ্ের উপপত্তি হইল না। তাৎপরধ্যের উপপত্তি না হওয়ায় বাচ্যার্থের 

অর্থবোধক সম্বন্ধ যাছার সহিত দৃষ্ট হইবে, এ স্থলে তাহাই এই গঙ্গা) শব্দের অর্থবোধক। হৃতরাং গন্গ। শব্দ 

এখানে গঙ্গা-তটের'বৌধক । গলগ। পন্ষের লক্ষ্য গঙ্গ।-তট । গঙগ। শব লক্ষক-_তট উহা ক্ষা। 



পরমাত্বন্দর্ভের অনুব্যাখ্য। 
পরমাত্মসন্দর্ভের জীব-প্রকরণে একবিংশতি বাক্যের পর *জ্ঞানমাত্রাত্বকো ন 

চ* এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় যুক্তি পরিলক্ষিত হয়।  নির্বশৈষবাদীরা মনে 
করেন, দেহাদিতে আত্মশব্ব এবং প্রত্যয় গৌণ নহে। সবিশেষ বস্তু অবলম্বন 

করিয়াই 'গৌণী বৃত্তির প্রয্নোগ হইয়া থাকে । শব্ধের গৌপ-বৃত্তির একটি দৃষ্টাস্ত 
এই, “মিংহে! দেবদত্তঃ* অর্থাৎ দেবদত্ত সিংহবৎ গুণযুক্ত। এ স্থানে সিংহ শৌর্যযাদিগুণ- 

বিশেষধুক্ত বলিয়া, সেই সকল গুণ দেবদত্তে উপচারিত করিয়!, “নিংহো দেবদত্বঃ 
এইরূপ বাঁক্য রচিত হয়। কিন্তু আত্মবিশেষরহিত দেহাদদিতে আত্মশবের প্রয়োগ ও 
তৎপ্রত্যয় ভ্রাস্তিবশতঃই হইয়! থাকে । 

ইহার উত্তরে আমরা ইহাই বলি যে, নির্ব্িকল্প প্রত্যয়েও ত ভ্রমের অভাব। 
হতরাং ত্রান্তিট। সবিশেষেই প্রবর্তিত হয়। শুক্তিতে যে রজত-ভ্রম জন্মে, তাহার 

হেতু এই, উভয়েই শুক্লাদি সমান বিশেষণসমূহ বর্তমান। নীল নও, এইন্প বাক্য প্রয়োগে 
হুর্য্যার্দির অংশও নভ বলিয়া! প্রতীত হয়। এরপ প্রতীত হওয়ার কারণ এই যে, হুর্ধ্যাদির 

কিরণমাল। আকাশের প্রত্যক্ষের কোন প্রতিরোধ করে ন! এবং উহার! হুক্ম ও বিস্তৃত 

আকাশের সমানাকার-বিশেষবিশিষ্ট বলিয়াই, হুর্ধ্যা্দির অংশ আকাশ হইতে ভিন্ন হইলেও 

উহ্া্দিগকে আকাশ বলিয়! গ্রতীতি জন্মে। আকাশের নীলাদি প্রতিভাসও আকাশ বলিয়াই 
আরোপিত হয়। ইহ দ্বারা স্পষ্টত:ই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রান্তজ্ঞানটি সবিশেষকে 

অবলম্বন করিয়াই বিধটিত হইয়া থাকে । (প্রকৃত প্রস্তাবে জীবে ও দেহে যে ভ্রান্তি জন্মে, 

তাহার কারণ, উভয়ের একটি সমান বিশেষণ আছে; সেই বিশেষণট হইতেছে--সৎ 

অর্থাৎ সত্ব।। ) স্ুতরাঁং আত্ম! কেবল জ্ঞানমাত্র নহেন--উহাও বিশেষণ-বিশিষ্ট। 

আরও কথ! এই যে, উপলব্ধিই অনুভূতি । অন্ভূতিত্ব কাহাকে বলে, ছুই প্রকারে ইহার 
ব্যাখ্যা হইতে পারে,--বর্তমান দশায় স্বকীয় সত] দ্বারাই স্বীয় আশ্রযম্ব্ূপ আত্মার প্রতি ষে 
প্রকাশমানত্ব, উহ্থাই অনুভূতিত্ব অথবা স্বসত্ত দ্বার! স্বীয় বিষয়--রূপ, রস, শব্ধ, স্পর্শাদির 
বে অস্তিত্ব-জ্ঞাপকত্ব, তাহাই অনুভূতিত্ব।* এই ছুই প্রকারের যে কোন গ্রকারেই অনুভূতিত্ব 

* শ্রীপা রামানুজ অনুতূতিত্ব সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা করিয়/ছেন, এ স্থলে পাদ প্রজীব জাহাই উদ্ধত করিয়া- 

ছেন। বল! বাহুল্য, হ্ীগাঁদ রাসানুজের উক্ত ব্যাখ্য।নের মন্ত্র পরিগ্রহ কগ! সহজ নহে । অনুভূতিত্ব ব্যাপারটি কি, 

তিনি এ স্থলে তাহা রই বিবিধ ব্যাখ্য। করিয়াছেন। তাহার প্রথম ব্য।খ্যার তাৎপর্য; এই থে, অনুভূতির বর্তমান দশায় 

অর্থাৎ যখন অনুভূতির কার্য হইতে থাকে, সেই সময়ে উহ! নিজের সত্তামাত্র দ্বার! নিজের আশ্রয়ম্বরূপ আন্ার 
নিকট প্রকাশমান হয় অর্থাৎ তখন আবন্ব! হ্বীয় অনুভূতি দ্বার! কেবলমাত্র নিঞ্জকে জানেন। পাশ্চাত্য দর্শন- 

শান্রানুসারে এই অবস্থাকে 9614-00705010750655 ব| 1019172) চ60900100 বল। যায়| 49) 05৩ 79৫ 



২৯২ পর্মাত্মসন্দর্ভের 

গৃহীত হউক না কেন, বিনি কেবল তন্মাত্র গ্রহণ করিয়! নির্ববিশেষবাদের সমর্থন করিতে 
চাহেন, তিনি দেখিতে পাইবেন, অনুভূতি দ্বার! তগ্মাত্রত্ব গৃহীত হয় না; উহাতে শক্তিমত্তাই 

আপতিত হয়। অর্থাৎ অনুভূতি দ্বার উপলব্ধি করিতে হইলেই, উপলভ্য ব্স্তর শক্তি ঝ 
*বিশেষই” অনুভূতি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয় । 

আরও বক্তব্য এই যে, অনুভূতির প্রকৃতি এই যে, উহা! রূপ-রস-গন্ধাদির জ্ঞান জন্মায় । 
ইহা হইতেই সংবিদেরও স্বশ্ংপ্রকাশতা৷ সমর্থিত হয়। সংবিদের বিষয়-প্রকাশনতা-স্বভাব ন। 

থাকিলে, উহার ন্বয়ংগপ্রকাশত্ব অসিদ্ধ হয়; এই নিমিত্ত সংবিৎ অতি তুচ্ছ হইয়া পড়ে, অপরন্ত 
অনুভূতির অনুতবান্তরের অনমুভাব্যত্ব দোষ ঘটে; এই ছুই হেতুতে সংবিৎ তুচ্ছ হইয়৷ পড়ে ।* 

নিদ্রা ও মুর্ছ! প্রভৃতি হইতে জাগরণের পরে লোকে বলিয়া থাকে, আমি হুথে ঘুমাইতে- 
ছিলান। ইত্যাদি অনুভব দ্বারা আত্মার শক্তিমত্তাই সপ্রমাণ হ্য়। 

বিপক্ষবাদিগণের আরও আপত্তি এই যে, “এই জ্ঞানম্বরূপ অনুভূতির দর্শনযোগ্য কোনও 
ধর্ম নাই। যদি বল, নিত্যত্ব ও দৃশ্তত্ব গ্রভৃতি ভাবগুলিই তাহার দৃশ্ত ; তাহাও বলিতে পার না। 

5511500050101050995 15 28621200179 56115 2:2:5177555 04165611 25 (159 01) 210101115 5110)506 ৮710101 

1095 0505 50000635155 50715 2170 70008550506 0010050191151955, [16015 9,906 01 63009126106 

250 10. (2100008, 9211178 20009117655 816 00150199501 001581%65 25 11101119, 
199117)6 509) ৮1117) ৮০ 2০ 5075019525০ (১৩ 50005255155 96265 25 0114 ০৬0. 

এই অবস্থায় অনুভূতি, স্বীয় আশ্রয় আত্মার নিকট নিজে প্রকাশমন হয়। অনুভূতির আর এক অবস্থায় আত্ম! 

বাতীত নিখিল পদার্থের অনুভব হয়। ইহাকে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ 13661772] [১6:057600 বলেন । এই উভত্ন 

প্রকারের কোন প্রকার অনুভূতি স্বীকার করিদেই আত্ম। “ভ্ঞানমাত্রাত্রক” বলিয়া সিদ্ধান্ত কর ফর ন1! 

কেন না, অনুভূতি স্বীকার করিলেই শক্তি খ্বীকার করিতে হয়। অনুভূতিত্ব ব্যাপারটিই শক্তির পরিচায়ক । যে 

জনুভূতিরপ জ্ঞান দ্বার। আক্মর স্বপ্রতীতি গন্মে, গথব! বাহ! হ্বারা আত্ম! জাগতিক শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ 

প্রভৃতির জান লাভ করেন, দেই অনুভূতি শক্তিখিশেষ। অনুভূতি সম্বন্ধে খীভাষ্যে সবিস্তার আলোচন। দৃই হয়। 

এ সম্বন্ধে যাহারা সবিশেষ জানিতে চাহেন, তাহ।র উক্ত গ্রঙ্থে এতৎসন্বন্ধে সবিস্তার জা(নিতে পারিবেন। 

* পাশ্চাত্য দর্শন অনুমারে অনুভূতি শব কিয়ৎ পরিমাণে 7১61০676007 শবের অর্থপ্রকাশক এবং সংবিং 

গদের ইংরাজী অনুবাদে আমর! 007050190$2659 পদটির প্রয়োগ করিতে পারি। সং+বিদ্স্সন্বিং। বিদ্ 

ধাতুর অর্থ জানা। এ দিকে 00105010797)655 গদটির বুৎপত্তিও এরূপ । 007+9010 60 1010৬, ল্যাটিম 

ভাষায় 00150677018 শবটি প্রথমতঃ নুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ডেকার্টেণ 1055087695 সংবিৎ অর্থে ব্যবহার করেন। 

17877011602 তদীয় 25668015105 গ্রন্থে এই শব্দটির বিস্তৃত ইতিহাস আলে1চন! করিয়াছেন । 

প্রপা্ রামানুজ সংবিদের স্বর়ংগ্রকাশত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার যুক্তি সমর্থন করার জন্ত তিনি 

লিখন ছেন,- -“স্থিদ্ো! বিষয়প্রকাশনতয়। স্বতাবৰিরহে সতি স্বরংপ্রকাশত্বাসিদ্ধে:” ইত্যাদি । সুতরাং সঘিদের 

হবয়ংপ্রকাশত্ব (5616100757105055 ) অবশ্যই স্বীকা্যা। সংবিদের স্বয়ংপ্রকাশত্ব সম্বন্ধে 77510011602 

বলেন --00350190517655 15 001002760 10 212 170610091115106 109 0158115 ০01 10108 211. 211018 

21010. 72৫ 095565 11) 01১6 121100 15150005160. 5151015.  (প্রকাশমান ) সংবিৎ সন্বকে বিুত আলোচম! 

আভাষো দ্রষ্টবা। রর 



অনুব্যাখ্যা -- ২৯৩ 

উনার! দৃশ্ত হইলে জ্ঞানের ধর্ম হইতে গারে ন1।” বিপক্ষীয়দের এই উত্তয় যুক্তিই তাহাদের 
পক্ষে একান্ত প্রমাণ-যোগ্য নহে । অনুভূতির নিত্যত্ব ও স্বয়ংপ্রকাশত্বাদি গুণ-প্রমাণ-সিদ্ধ ও 

বিপক্ষবাদীদেরও সম্মত । 
যদি বল যে, সংবিদের সম্বন্ধে নিত্যত। ও স্বয়ংপ্রকাশতা প্রভৃতি গুণগুলি নিত্যতা৷ ও জড়তার 

অভাব তাৎপর্ধযাত্মক অর্থাৎ উহার! ভাবরূপে সংবিদের ধর্ম নহে। ভাবরূপে স্বীকৃত ন! হইলেও 
উহার! ষে সংবিদেরই ধর্মপ্রকাশক, তঘ্ষয়ে অস্বীকার করার উপায় নাই। যদি বল, 

সম্িদে যে জড়তবাদি-বিরোধিত্ব দৃষ্ট হয়, সে সকল উহার স্বরূপের অতিরিক্ত, স্ৃতরাং এঁ সকল 
উহার ধর্ম নহে। তাহা হইলে এঁ সকল শব্দ দ্বার! অভাঁবরূপ বা ভাবরূপ কোনও ধর্ম যদি 
ংবিদে আপতিত ন! হয়, তাহ হইলে তত্তন্নিষেধ-প্রতিপাদিক উক্তিরও কোন তাৎপর্ধ্য 

থাকে না। অর্থাৎ অজড়, অবিনাশী প্রভৃতি শবগুলি নিরর্থক হইয়! পড়ে। (সুতরাং স্বয়ং- 

গ্রকাশমানত। প্রভৃতি সংবিদেরই ধর্ম )। 

অতঃপরে আরও বল। হইয়াছে (শ্রীভাষ্যে), সংবিৎ প্রমাণ-সাধ্য কি না ?, বদি প্রমাণ-সাধ্য 

হয়, তবে নিশ্চিতই উহ! সধর্্মক ; যদি তাহ! না হয়, তবে উহ গগন-কুম্থমাদিবৎ তুচ্ছ । যদি 

বল, সংবিৎ নিজেই প্রমাণ ( সিদ্ধ ), তাহ! হইলে বক্তব্য এই যে, উহ। ( প্রমাণ ) কাহার এবং 

কাহার সঘন্ধি? যদি ইহ! কাহারও ন! হয় এবং কোনও বিষর-সম্বন্ধি ন| হয়, তাহা হইলে 

উ্াকে প্রমাণই বল! যায় না। ফলত£ সিদ্ধি ব গ্রমাণ-ব্যাঁপাঁরটি পুতরত্ব সম্ব্ধের ন্াঁ়। প্র 

বলিলেই যেমন কাহার পুত্র এবং কাহারও সম্বন্ধে পুত্র বলিয়৷ অবশ্ঠই স্বীকার করিয়৷ লইতে 
হয়, সিদ্ধি ব। প্রমাণ সথন্ধেও সেইরূপ সাপেক্ষত্বের প্রয়োজন। 

* যদ্দি'বল, সংবিৎ আত্মারই প্রমাণ, তাহ! হইলে জিজ্ঞান্ত এই যে, এই আত্ম! কে? যদি বল, 
সংবিৎ অর্থাৎ জ্ঞানই আম্মা । তাহ! হইলে সংবিৎ ও সিদ্ধি (প্রমাণ ), এই উভয়ের ভেদ- 

নিবন্ধন সম্বিৎ আত্মার শক্তিরূপেই লক্ষিত হয়, কিন্তু উহাকে আত্মার স্বরূপ বলিয়া স্বীকার 
কর! যায় না। 

তাহ! হইলেই জ্ঞানমাত্রত্বর্ূপেও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞাতৃত্ব-নিত্যত্বাদি ধর্মবত্তা আসিয়া! গড়ে। 
“পরাভিধানাৎ”--( বর্ম, ৩২1৫ ) এই ত্রন্ন্ত্রের শঙ্কর-ভাষ্েও জ্ঞানমাত্রস্বব্ূপ জীবেরও 

শত্তিমতী৷ স্বীকৃত হইয়াছে । ইহার ইঈশ্বর-সমানধর্শত্বাদি সম্বন্ধে অতঃপরে আলোচন! করা 

হইবে। 
এখন সর্বসংবাদিনীকার, তদীয় পরমাত্মসন্র্ভে পঞ্চবিংশতিতম বাক্যের ব্যাথ্যাস্ত হইতে 

আরস্ত করিয়া সপ্তত্রিংশ বাঁক্যাবধি বাক্যের অন্ুব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেছেন,--. 
জ্ঞানের শ্বয়ংপ্রকাশতা যখন সপ্রমাণ হইল, তখন চৈতনাম্বরূপ জীবাত্মা কেবল 

জ্ঞানমাত্রাত্থক নহে, ( জামাভূমুনিবাক্য ) ইহা অতি ম্পষ্ট। 

বিজ্ঞানময় প্রকরণে নুষুণ্ডি সম্বন্ধে শ্রোত বাক্য এই যে, "অস্তপ্তঃ স্গডান্ অভিচাকৃশতি* 
অর্থাৎ পরমাত্মা স্বয্নং অলুগ্তবোধসম্পন্ন হইয়া, নুগুবোৌধ জীবদিগকে প্রকাশিত করেন। 
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(বৃঃ আঃ উঃ, ৪1৩।১১), নুযুপ্তি অবস্থায় আত্মা হ্বয়ংপ্রকাশ হন ( বৃঃ আঃ উঠ, ৬1৫১৩), 

জ্ঞাতার জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না-__( বৃঃ আঃ উঃ, ৪1৩।৩০ )। 
পরমাত্মসন্দর্ভে পদ্মপুরাণের উত্তরথওস্থ জামাতৃমুনির বচনাংশ উদ্ধত হইয়াছে। 

উহাতে লিখিত আছে,--“একরূপস্বরূপভাক্*। - এতৎসন্বদ্ধে শ্োত প্রমাণের মন্ন এই যে, 
সৈম্ধব লবণখণ্ড যেমন ভিতরে বাহিরে কেবলই লবণ, সেইরূপ এই আত্মা অন্তর ও 

বাহরহিত-_সমন্তই ফেবল প্ররজ্ঞাস্বরপ (বৃঃ আঃ উঃ, ৬। ৫ | ১৩), “একরপস্বরূপভাক্” 

বাক্যের ইহাই অর্থ। কেবল-জ্ঞানরূপ আত্মার সুখস্বরূপত্ব নাই। জ্ঞানমাত্রত্বেও আত্মার 
যেজ্ঞাতৃত্ব অবস্থা থাকে, তাহ! পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে । 

অহংভাব ব্যতীত জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয় না, ইহ! পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । অহং পদার্থ 
অহংপ্রতীতি-সিদ্ধ। অপর পক্ষে যুন্সৎ পদার্থ যুগ্মৎপ্রতীতির 

বিষয়। অতএব আমি জানি, এই অহংগ্রতীতিগম্য জ্ঞাতাকে 

ুস্মৎগ্রতীতিগম্য বলাও যাহা, আর “আমার মাতা বন্ধ্যা* এ কথা৷ বলাও তাহা )--উভয়ই 
পরম্পরার্থবিরোধী।-_( শ্রীভাষ্য )। | 

"ইনি আপনার নিকটে আপনাকে প্রকাশ করেন* এই বাক্য দ্বার। প্রতিপন্ন হইয়াছে 
যে, আত্মা জড় হইতে পৃথক্ বস্ত। কেবল-জ্ঞান যে সুখ, তাহ! তদ্ঘতিরিক্ত অহংরূপ জ্ঞাতার 

নিকটেও প্রকাশিত হয়। যেমন আমি জ্ঞানী, আমি মুখী ইত্যাদি। স্তৃতরাং স্বীয় সত্বাদারা 

বিস্তমান অহংপদবাচ্য যে জ্ঞানময় বস্ত, তাহাই আত্মা । -(শ্রীভাব্য )। 

এই প্রকারে যদি বল, "অহমর্থরূপ নিরুপাধিক সে জ্ঞানে আমি জানিতেছি, এই যে পৃথক্ 

জ্ঞানের প্রতীতি হয়, দীপ-প্রভা যেমন দীপ ভিন্ন অপরের দ্োতিকা নহে, উহাও সেইরূপ 
আত্মানতিরিক্ত অহমর্থদ্যোতক। জ্ঞানমাত্র আত্মায় "“অহং* অর্থের অধা1স হয় মাত্র” 

এ কথাও বলিতে পার না । কেন না, জ্ঞানমাত্র আত্মায় অধ্যাসকের অভাব। (জ্ঞানমাত্র 

আত্মায় আমি জানিতেছি--রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের স্থায় এ স্থলে কোনও. অধ্যাসক দৃষ্ট হয় 

না, ইহাই তাৎপর্ধ্যার্থ। ) 
অনহঙ্কার জ্ঞানের পক্ষে জড় অহঙ্কারের কর্তৃত্ব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। সেই 

অহম্কারে জ্ঞানচ্ছায়াপাত অর্থাৎ জ্ঞানগ্রতিবিষ্বও প্রতিফলিত হইতে পারে না। কেন না, 

অহঙ্কার ও জ্ঞান, উভয়ই অচাক্ষুষ পদার্থ। লৌহপিগ স্বয়ং উ্ণ না হইলেও অগ্নি-সম্পর্কে 

উহার যেমন উষ্ণতা। ঘটে, তদ্বৎ ভ্ঞানমাত্রের সম্পর্ক হেতু সেই অহস্কারে জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ 
হয়-_-উদাহরণ-বলে এ কথাও বলিতে পার না। কেন না, বহ্ির যেমন উষ্ণতা-ধর্ম আছে, 
তোমার নিরুপাধিক জ্ঞানের ত সেরূপ কোনও ধর্দস নাই। - 

অপিচ যদি বল, এই অহঙ্কার আত্মাতে অনুস্যাত জ্ঞানকে অভিব্যঞ্জিত করিয়! জ্ঞাতৃত্বভাব 

প্রাপ্ত হয় ।- তোমার এই সিদ্ধান্ত যুক্তিহীন। কেন না, জ্ঞানমাত্র আত্মার পক্ষে অহঙ্কারাদি 
ধঙ্মীর ধর্মত্ব অসভব। দ্বয়ংজ্যোতি আত্ম! কখনই অন্তের অভিব্যঙ্গ্য নহে। (অর্থাৎ শ্বয়ং- 

অহংপ্রতায় 
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জ্যোতি আত্মা কখনও অড়স্বর্ূপ অহঙ্কারের প্রকাশ্ত হইতে পারেন না।) যদি বল, ইহা 
অহঙ্কারের প্রকাগ্ঠ--তাহ। হইলে উহাতে আত্মায় তোমাদেরই সিদ্ধান্তিত অননুভূতিত্বের 

প্রসঙ্গ অনিবার্য হইয়া উঠে। ( তোমাদের সিপ্ধান্ত এই যে,-- 
“বড ভৃব্যঙ্যত্বমন্তোন্তং ন চ স্াৎ প্রাতিকূল্যতঃ | 

বাঙ্গাত্েননুভৃতিত্বমাত্বনি স্তাদ্যথা ঘটে ॥” 

অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রাতিকৃল্যবশতঃ অহঙ্কার ও অনুভূতিতে বৈলক্ষপ্য পর্পব ব্ঙ্গ্য- 
ব্যঞ্কক ভাবে হইতে পারে না। বাঙ্গ্য হইপে, ঘটাদির ন্যায় আত্মাতেও অননুভূতির প্রনঙ্গ 
হয়। ্রীভাষো দ্রষ্টব্য )। অহঙ্কার আত্মারই আয়ত্ত ও প্রকাশ্য । সেই অহঙ্কার দ্বার! 
আম্মার প্রকাগ্ত্ব অসম্ভব। হস্ত, হ্ধ্যকর-প্রকাশ্ত--তন্বার কথনও হৃর্ধ্যকর প্রকাশিত 

হয় না। তবে যে সৌরকিরণম্পৃষ্ট হন্তে রবিকর পরিস্ষট দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ এই 
যে, হুর্য্যকিরণরাশি হস্তে প্রতিফলিত হইয়! আধিক্য প্রাপ্ত হয় এবং তজ্জন্তই উহার! স্চটতর- 

রূপে প্রকাশ পাইয়। থাকে; সৃতরাং স্বতঃই জ্ঞাতৃরূপে প্রসিদ্ধ হুইয়া “অহং* অর্থই প্রত্যগাত্ম- 

রূপে অভিহিত হয়--উহ। জ্ঞানমাত্র নহে। . (স্থতরাং আত্ম।--জ্ঞাতা--জ্ঞানমাত্র নহে )। 

এইরূপে আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম” ইত্যাদি স্থলেও নিদ্রান্তে আম্মার অহমর্থতা, 
সুখিতা ও জ্ঞাতৃত। প্রভৃতিই উপলব্ধ হইয়া থাকে। 

নিপ্রাকালে জীব তমোগুণে অভিভূত হইয়৷ গড়েন। তখন ক্ষট জ্ঞানের অভাব হয়। 

«এই কাল পর্য্যন্ত আমি কিছু জানিতে পারি নাই” ইহা! নারির প্রতিষেধ। . অকজ্ঞান- 

সাক্ষী অহঙ্কারের অনুবৃত্তি হেতুই বেস্ক ব! জ্দ্রের, জ্ঞান-প্রতিষেধ উপলব্ধ হইয়! থাকে । 

(অর্থাৎ আমি জানি নাই, এই কথায় জ্ঞাত। অহং পদার্থ বলিয্াই স্থচিত হইতেছেন। 

সৃতরাং উক্তিপ্রতিষেধ কেবল জ্ঞেন্নবিষয়ক--সর্বববিষয়ক নহে)। যদি বল, সুযুপ্তি-সময়ে আমি 

আমাকে জানিতে পারি নাই'-:এমত স্থলে অহঙ্কারের ত প্রতীতি হয় না। এ কথাও 
বলিতে পার না। এক অহং অংশ স্বীয় অজ্ঞান-বিষদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়; অপর অংশ 

উহার সাক্ষিরূপে প্রতিপন্ন হইয়৷ থাকে । “আমি আমাকে জানিতে পারি নাই* এতাদশ 

অনুভবে অহংশববাচা আম্মার ছুইটি রূপ দৃষ্ট হয় ;--একটি অংশ “মহত্ত্বজাত দেহবিশিষ্ট 
আগি” ইত্যাকার অভিমানবিশিষ্ট, স্বযুপ্তিতে বিলীন অহং অংশকে তাৎকাঁলিক অনুভবসিদ্ধ 
সাক্ষিত্বূপ অপর পরম অংশ শুদ্ধাস্ী জানিতে পারেন না, এইরূপ বুঝিতে হইবে। জাগ্রৎ- 
্যুণ্তিভেদে এই অহঙ্কারযুগ্লের পৃথক্ প্রতীতি হইলেও, ইহার! পৃথক্ নহে। কেন না, এই 
পৃথক্প্রতীতিদ্তোতক বস্ত একাত্মক। পরাকৃরূপ অহঙ্কারই ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 

অভূততন্তাবার্থে দি প্রত্যয় করিয়া এই অহষ্কার পদ উৎপন্ন হইয়্াছে। * 
শপ পিল জা 

* শ্রীভগধদ্গীতার যে অহঙ্কারকে ক্ষেত্র বলির! নিরূপিত কর! হইয়াছে, উহ! গৃথক্ বস্ত-“মহাভূতাগ্তহ- 

সকায়ো! বুদ্ধিরব্যক্তমেব ৮”--জীগাদ রামাহূজ এই অহঙ্কারের বিষয় উল্লেখ করিয়! লিখিরাছেন, অট্টা্ত পরিণ।ম- 
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সুতরাং. এই অহঙ্কার ক্ষেত্রজ্ঞ নহেন, ইনি আত্মা; নুযুগ্ডি অবস্থায় ইনি সাক্ষিরূপে অবস্থান 

করেন। এ সব্ন্ধে শ্রীরামানুঞ্জ মায়াবাদি-পক্ষ নিরসনার্থ বলিতেছেন,-_ 

*তোমর! বল, মুষুণ্তি-সময়ে আত্মা অজ্ঞানের সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন”; কিন্তু সাক্ষিত্ব 

অর্থ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতৃত্ব। যে জানে না, তাহার সাক্ষিত্ব হইতে পারে না। লোক- 
ব্যবহারে ব৷ বেদে সর্বস্থলেই জ্ঞাত সাক্ষিরপে অভিহিত হয় -কিন্তু জ্ঞানমাত্রকে কেহ 
কখনও সাক্ষী বলে না। “সাক্ষাৎ দ্রষ্টরি সংস্ঞায়াম্* এই সুত্রে ভগবান্ পাণিনি সাক্ষাৎ 

্ষ্টাতেই সাক্ষিত্ব নির্দেশ করিয়াছেন। এই সাক্ষী "আমি জানি” এইরপ প্রতীতিবাঁচ্য অন্মৎ- 

পদার্থ আত্ম! ব্যতীত অপর কোন পদার্থ নহে; সুতরাং স্থযুণ্তি-কালে অহংপদার্থবাচ্য আত্মার 

প্রতীতি না হইবে কেন? 
যদি বল, মোক্ষশায় ত অহমর্থের গ্রতীতি হয় না,-স-এ কথ! বলাও ভাল নয়। কেননা, 

তাহ! হইলে আত্ুনাশকেই মোক্ষ বণিয়। শ্বীকার করিতে হয়। এই অবস্থার বে'কোন জ্ঞান 

মোক্ষদশায় অনুবর্তন করিবে, তাহ! আত্মত্বরূপ অভিমানের অভাববশতঃ মোক্ষপ্রস্তাব হইতে 

অপস্থত হইবে । যে মাত্মবিনাশ মোক্ষের চরম ফল, তাহা কাহারও প্রার্থগিতব্য হয় না; 
সুতরাং মোক্ষপ্রতিপাদক শান্ত্রও নিরর্থক হুইয়৷ পড়ে । 

অপি চ এই আত্ম! মুক্তি-দরশাতেও অহংভাবেই প্রকাশিত হয়েন। কেন না, তখন তিনি 

স্বতঃই স্বীয় গোচরীভূত হয়েন। যে যে পদার্থ স্বার্থে প্রকাশমান হয়েন, সেই সেই পদার্থ 
“অহংশ্রূপ্ইে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ইহার দৃষ্টান্ত সংসারী আমা । আত্মা যে সংসার- 

দশায় অহংরূপে প্রকাশমান হয়েন, ইহ। উভয় পক্ষেরই সম্মত। অপর পক্ষে ধাহ! অহংভাবে 
প্রকাশ পায় না, তাহ! কখনও স্বয্ং গোচরীভূত হইতে পারে ন1 )--যেমন ঘটাদ্ি। 

স্থতরাং দেহাদিবাতিরিক্ত অহংই আম্মার স্বব্ূপ। তাদৃশ জ্ঞান কখনও অজ্ঞত্ব উৎপাদন 
করিতে পারে না) পরস্ত দেহাদিতে অহংভাবের বিরোধিত্ব হেতু উহা৷ মোক্ষ সাধনেই সমর্থ। 

লব্ধবিজ্ঞান জনগণের সন্বন্ধেও শ্রুতিতে অহভাবের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা,--*বামদেব 

খষি সেই এই তত্ব দর্শন করিয়!, এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন,_-“আমিই মনু ও হুর্ধ্য হ্ইয়া- 

ছিলাম, “বর্তমান ও ভবিষ্যৎংকালেও আমি থাকিব ।”* 
অপরাপর সর্বপ্রকার অজ্ঞান-বিরোধী সংশব্-প্রতীতিগম্য পরব্রহ্ধ স্বন্ধেও ব্যবহার 

এইরূপ। ছান্দোগ্য উপনিমৎ বলেন,__“আমি তেজ, জল ও পৃথিবী, এই দেবতাত্রয়কে নাম 
ও রূপে গ্রকাশ করিব।” “আমি বহু হইবঃ জন্মগ্রহণ করিব।” “তিনি দেখিয়া ছিলেন, 
লোকসমূহের সৃষ্টি করি্নাছিলেন।” গীতায় লিখিত আছে,--"আমি ক্ষরের ( সর্বভূতের ) 
অতীত।”* এইরূপ বহুতর প্রমাণ আছে। সুতরাং অহম্ অর্থ আত্ম--প্রতিক্ষেত্রে ভি্। 

ভেদশীল অহঙ্কারই এ স্থলে ধর্তব্য, উহাই ক্ষেত্রান্তংপাতী। অনান্মর্দেহে আত্মজ্ঞান--বাহ। অহং নহে, তাহাতে 

অহংজ্ঞান কর়!হয, এই অর্থে অতৃততস্তাবার্থে চি প্রত্যয় ঝরিয়! এই অহক্কার পদ দিদ্ধ হয়। 
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কেহ কেহ কিন্তু বিবিধ ভাবে প্রতিক্ষেত্রে আত্ম! অভেদ বলিয়া বর্ন করেন। ইহার 
বলেন,--উপ|ধিপার্থক্য নিবন্ধন ব্যবহারে সেই সেই উপাধির পার্থক্য কল্পিত হইলেও বস্তুতঃ 

জীব অভিন্ন। আবার অপর কেহ কেহ বলেন, ব্যবহারেও এক- 
জীবভিমান স্বপ্নের সভার বছ. কল্পিত হয় এবং একাভিমান- 

বিবজ্জিত হইয়! বছুবৎ প্রতিভাত হয়। কি প্রকারে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম মজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া! 

ভিন্ন ভিন্ন জীবাকারে প্রতীত হয়েন, ইহার নিরপণ করা অসম্ভব) স্থতরাং তদ্বেতু এই মতই 
নিরন্ত হইয়! পড়ে। 

এইরূপে পরিচ্ছেদ্ধবাদ, আভাসবাদ ও প্রতিবিষ্ববাদ দ্বার] একজীববাদ স্থাপনের 

গ্রয়াসও মুলেই খণ্ডিত হইক়্াছে। সুতরাং একজীববাদ কোনক্রমেই বুদ্ধিগোচর হইতে 
পারে না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ষে “একে | দেবঃ” ইত্যাদি শ্রুতি উক্ত হইয়াছে, তাহ! 

ভীববিষরক নহে--পরমাত্ববিষয়ক । দপরমীত্ব। এক*-_পরমীত্বীকে এক বিশেষণে বিশিষ্ট 
করায় জীবের বুত্ব সুচিত হইয়াছে । অন্তত্রও এইরূপ বুঝিতে হইবে। 

জীবের ও পরমাস্মার যে এক স্বরূপ নহে, তাহ। মূল গ্রন্থে অতঃপরে সবিস্তার আলোচিত 

হইয়াছে । তাহাতে অভেদবাদ স্বতঃই পরাহত হইগ়্াছে | 

অদ্বৈত-গুরুগণ সকলের প্রতিই বলিয়। থাকেন, “তুমিই সেই এক জীব*। স্থাণুকে যেমন 
পুরুষরূপে কল্পনা কর! হয়, তন্্রপ ব্রন্মকেই বহু জীবরূপে কল্পনা কর। হয় ইত্যাদি। তাহা" 

দের এইরূপ উক্তি কেবল বঞ্চনা কর! মাত্র। নিজের যেমন চেতনাভিমানসত্তার উপলব্ধি 

হয়, অন্যও সেইরূপ সচেতন-_ইহাতে অপর জীবের অস্তিত্ব-সম্ভব প্রমাণসিদ্ধ হইতেছে -- 
জন্যান্য” প্রাণীতেও নিজের ন্যায় ধর্মবত্তা আছে, এই উপল হেতু বন্ুতীববাদ অনুমান 

প্রমাণদিদ্ধও বটে । শ্বপ্নের উদাহরণ দ্বার। যে একজীববাদ স্থাপিত হইয়াছে, তশ্নিরসনের জন্য 
গ্রন্থকার বলিতেছেন--বাণকন্যা উষ! অনিরুদ্ধকে যখন স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, তখন তাহার 

নিকট অনিরুদ্ধ কাল্পনিক বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিলেন। কিন্ত প্রত্যক্ষ দর্শনে অনিরুদ্ধ তাহার 

নিকট বাস্তবরূপে প্রতিভাত হয়েন। ব্রন্গস্ত্রকারও বলেন,--“বৈধন্ম্য হেতু স্বগ্রাদির ন্যায় 

নহে” অর্থাৎ স্বপ্নে ও জাগরণে বৈধন্দ্য আছে। সুতরাং স্বপ্ন-দৃষ্টান্ত সুকল্পন! নহে। শ্রুতি, 
পুরাণ, আগম, স্থতি প্রভৃতি শাস্ত্রে সহস্র প্রকারে পৃথক পৃথক্ স্থখ-ছঃখাভিমানী জীব- 

সমূহের অনন্ততা প্রতিপাদক বাক্যসমূহের সহজ কদর্থন! ঘটে। এ বিষয়ে শ্রোত প্রমাণ 
এই বে, প্বীহারা এই লোক হইতে প্রয়াণ করেন, তাহার চন্ত্রলোকে গমন করেন।” 
(কৌধীতকী উঃ, ১। ২)। 

অনাদি অবিদ্চাযুক্ত জীবের ন্বতঃ জ্ঞান্দোৎপত্তি অসম্ভব । স্বীয় তর্কেরও প্রতিষ্ঠ। নাই; 
বেদও গুরুর উপদেশ সেই অজ্জানমাত্র বলিয়াই কল্পিত হুয় এবং সেই উপদেশাৰলীও ন্বীয 
তর্কেই পর্যবসিত হুইয়।৷ পড়ায় মোক্ষাভাবের প্রসঙ্গ আসিছ্ক। পড়ে । € কেন না, এক অজ্ঞান- 

প্রহ্থত জীবের উপদেশ দ্বার। মোক্ষ প্রাপ্তির সম্ভবনা! কোথায়?) 

৩৮ 

একজীববাদ খগ্ডন। 
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একজীববাদ স্বীকার করিলে এই সকল দোষ ঘটে। সুতরাং গ্রতি ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন 
জীবের অধিষ্ঠান সাধুসম্মত। শ্রীভাগবতে শ্রীমৎউদ্ধবকে ভগবান এই উপদেশ 
করিয়াছেন,--“অনাদ্দি অবিস্তাযুক্ত পুরুষের স্বত্তঃ জ্ঞ/নোৎপত্তি অসম্ভব। এই নিমিত্ত অপর 
তত্বজ্ঞ জ্ঞানদ গুরু গ্রহণ কর! কর্তব্য ।*--€ শ্রীভাগ, ১১।২২।১০ )। ষম নচিকেতাকে বলিতে- 

ছেন,--হে প্রিয়তম, এই 'পরতত্বগ্রহণার্থ। মতি শুফ তর্কে ঘটে না, বেদজ্ঞ গুরু ছার] উপদিষ্ট 

হইলে ইহা ছার! পরত ্বানুভব সম্পন্ন হয় ।* | 

( জামাতৃমুনির বাক্য অবলন্বনেই জীবলক্ষণ আলোচিত হইতেছে । উক্ত চনে জীবকে 

অণু বলা হইয়াছে । এ স্থলে গ্রন্থকার তাহারই ব্যাখ্য। করিতে- 

ছেন।) জীব স্বয়ং নিরবয়ব । ব্রহ্ধস্থত্রকার বলেন,--বীবের 

উৎক্রমণ গতি-আগতি আছে অর্থাৎ জীব দেহের বাহিরে যায়, আবার পুনরায় অপর দেছে 

প্রবেশ করে । ইহ! দ্বারা বুঝ! যাক, জীব বিভু নহে-- অণু। উৎক্রান্তি-শ্রুতির মর্ম এই যে, 

"লরীব যখন এই শরীর হইতে বহির্গত হয়, তখন ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সহিত নির্গত হয়।* গতি- 
শ্রুতির মন্দ এই যে, “যে কেহ এ লোঁক হইতে গমন করে, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে 

গমন করে।” আগতি-শ্রুতির মর এইরূপ,_-“কর্থ করিবার জন্ত চন্দ্রলোক হইতে তাহারা 

পুনর্ধবার এই লোকে আগমন করে।” পরিচ্ছিন্ন বস্তর সম্বন্ধেই এই সকল ব্যাপার সম্ভাবিত 

হয়--জীব ষদি দেহপ্রমাণ হয়, তাহ! হইলে উহাতে বিকারতা-দোষ ঘটে, এই জগ্ত জীব 

অণু বনিয। দির্ি্ট হইয়াছে। 
স্থলবিশেষে বিন! চলনে ( বিভুত্বাবস্থাতেও ) উৎক্রান্তি দৃষ্ট হয়। যেমন গ্রামস্থামিত্ব নিবৃত্ত 

হইলে উহ উৎক্রান্তি শব্দে অভিহিত হয়, সেইরূপ দেহস্বাধিত্ব নিবৃত্ত হইলেও তাহা উৎক্রান্তি 
শব্ষে অভিহিত হইতে পারে। গতি ও আগতি, এই ছুইটি বিন! চলনে হয় ন!। যেহেতু 
এই উভয়ের সহিত কর্তার সম্বন্ধ আছে। গমনক্রিয়ামাত্রই কর্তৃনিষ্ঠ। গম ধাতুর যথার্থতা 

দ্বীকারে জীবের গমনে তৎসহ প্রাণাদিরও গমন হয়, শ্রুতিবাক্যে যখন ইহাই প্রতিপা্দিত 
হইতেছে, তখন উৎক্রান্তি পদের অন্ত অর্থ কোনও ক্রমেই গ্রকল্লিত হইতে পারে না; সেরূপ 

কল্পন। শ্রতিবিরুদ্ধাও বটে। বৃহদাঁরণ্যক উপনিষৎ বলেন,-_জীবাত্মা চক্ষু, মস্তক বা শরীরের 

অন্ত কোন প্রদেশ দিয় বহিনির্গত হইয়া থাকে। পক্ষী যেমন নীড় হইতে আকাশে উড়িয়া 
যায়, সেইরূপ আত্ম! দেহের স্থানবিশেষ হইতে উদ্গত হয় ; এই জন্যই উৎক্রান্তি বলা হইয়াছে । 
শ্রুতি গ্রভৃতিতে (বৃহদারণ্যক ও শ্রীমস্তাগবতাঁদিতে) জলৌকার দৃষ্টান্তও এই নিমিত দৃষ্ট হয়। 

যদি বল, বৃহদারণ্যক উপনিষদে “স ব! এষ মহানজ আত্মা, "যোহইয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু$” 
তৈত্তিরীয় উপনিষদে--*আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ,৮ “সতাং জানমনত্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি 

শ্রুতিবাক্যে আত্মার ব্যাঞ্তি বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে । (সুতরাং জীব অণু নছে )। 

এ কথ! বলিতে পার না। যেহেতু এই সকল শ্রুতিতে অরদ্ধতীদর্শনবৎ জীবাত্মার কথ! 

বলিতে গিষ্না ব্রহ্ধকেই নির্দেশ করা হইফ়াছে। এ সকল শ্রুতি পরমাত্মাধিকারভূক্ত। এই 

জীবের জণুত্ব । 



উনুব্যাখ্য . ২৯৯ 

নিথিত্ত 'সর্ব্গত+ এইরূপ বলার পরেই *সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রদ্ষ* ইত্যাদি বলিয়৷ পরমাত্মার 
লক্ষণই প্রদর্শিত হইয়াছে । অতঃপরে “মহৎ শের ব্যাখ্যা কর! হইবে ।' কোন কোন স্থলে 

ব্যাপ্তাত্বসমূহ+ এইরূপ বহুবচনের নির্দেশ আছে, কিন্ত তাহাতেও এঁ সকল. শ্রতিতা ₹পর্য্য 
জীবাত্বা বলিয়া! বুঝিতে হইবে না ; যেহেতু উহার পরমাআ্ধিকারস্থ ;--যেহেতু *সেই আত্ম 
এই প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়াছেন" ইত্যাদি এই গ্রকরণে উক্ত হইয়াছে।' আবির্ভীবাম্পদ ভেদ 
প্রদর্শনের নিমিত্বই বহুত্ব উক্ত হইয়াছে ( বুত্বং তু আবির্ভবাম্পদতেদবিবক্ষয়। )। অপিচ জীব 
যে অণু, এ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ শত প্রমাণও দৃষ্ট হয়। বথা,-_-এই আত্মা অণু--চেতঃ দ্বার! ইহা 

জ্ঞাতব্য -ইছাতে পঞ্চবিধ প্রাণ প্রবেশ করে ।--(মুণ্ক, ৩।১।৯)। জীবাত্মার হুল্ম পরিমাণের 

উল্লেখ আছে। যথা, কেশের সুক্ষ গ্রভাগকে শতধ। বিভাগ করিয়, আবার উহার এক এক 

 ভাগকে শত ভাগে বিভাগ করিলে ঘে পরিমাণ হর, জীবের পরিমাণ তাদৃশ । *--(শ্বেতাশ্বতর, 

৫৯)। “ইনি অবর হইলেও আরাগ্র (আরা-_-তোত্রপ্রথিত অতি হুক্ম লৌহশলাক। ) 
পরিমাণে দৃষ্ই হন ।”--( শ্বেতাশ্ব, ৫1৮ )। 

যদি বল, আত্ম যদি অপু হন, তখন তিনি শরীরের একদেশে অবস্থান করেন; তাহ। 
হইলে যুগপৎ সমুদ্ধায় দেহে উপলব্ধি হয় কি প্রকারে? ইহাতে বিরোধ নাই। হরিচন্বনবিন্দু 
দেহের কোন স্থানে স্থাপিত হুইলে সর্বশরীরব্যাপী আহ্লাদ জন্মে। 

পুনশ্চ যদি বল, হরিচন্দনবিল্দু দেহের কোন এক স্থানে স্থাপিত হইলে বে সমগ্র দেহের 
আহ্লাদ অন্মায়, ইহ গ্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বলিয। মানিক! লইলাম, কিন্তু নাস্বার অপুন্ব এ মৃষ্টাস্তে 
মানিতে পারি না। যেহেতু আত্মার অগুত্বপ্রত্যক্ষসিন্ধ নহে। (তহুত্তরে বক্তব্য এই যে) 
শ্রুতিষ্ে উক্ত হইয়াছে,--*এই আত্ম হৃদ্দিতে আছেন”, *ধিনি প্রাণমূহে বিজ্ঞানময় এবং 
হৃদয়ে ধিনি অন্তজ্জেণাতি পুরুষ ।* ইত্যাদি বলবৎ শব্বপ্রমাণোপদেশে জীবাত্মারও প্রত্যক্ষত্বই 

সিদ্ধ হয়। জীবের অথুত্ব সিদ্ধ হইলে, তাহার সমগ্র দেহব্যাপ্তিতেও কোন বিরোধেব আশঙ্কা 

নাই। জীব চিন্রপ। চেতয্নিতৃলক্ষণবিশিষ্ট চিদগু'ণর ব্যাপকতা সর্বশ্বীকৃত। চিন্বয় 

অণুরও নিখিল-দেহব্যাপ্তি ঘটে । ইহলোকে দেখ! যায়, দীপাদির প্রকাশ একদেশস্থ হই- 

লেও শ্বকীর প্রকাশাকার গুণ ঘার1 সমগ্র গৃহকে আলোকিত করে। অণুপরিমাণ আত্মাও 
তন্জরপ দেহের একদেশস্থ হুইয়। সমগ্র দেছকে নচেতন করেন। ' 

দীপগ্রভ। দীপবিশীর্থ পরমাধু নহে । উৎকৃষ্ট রক্তবর্ণ বন্ত্রমমুহ ও মহাহীরকাদির রক্তবর্ণ 
উহ্ধাদের নিকটস্থ ভূমিকেও রঞ্জিত করিয়া! তোলে। এ স্থলে গুণী ও গুণের পৃথক্ উপলব্ধি 

হইয়া থাকে । ভূমি রঞ্জনের জন্ত ছুক্লাদি হইতে যে পরমাণু ক্ষয় হয়, এ কথা বলা যায় না। 
কেননা, এই ব্যাপারে ত ছুকুলাদির নাশ হয় ন৷। হীরকের পরমাণু ক্ষরণ অত্যন্ত অসম্ভব। 

* উপ্মান_-ভামতী টীকাগন বাচম্পতি মিশ্র বলেন,“উদ্ধৃত্য যানম্_উদ্মানন্। বালাগ্রাছদ্ধ তঃ 

শততমে! তগন্তন্মাগপি উদ্ধ তঃ শততমা হদ্ধুতঃ শততমে! ভাগ ইতি তদদমুস্থ!নম্।” 



৬০৬ : পরমাত্বসন্দর্ডের 
পরমাণু ক্ষরপ হইলে প্রতিকূল বাযুতে মণিপ্রভার প্রতিকূল দিকে বিসরণ হইত ন| এবং 
অনুকূল দিকে বহুলভাবে প্র বিশ্বত হইত'। স্তরাঁং মনিপ্রভ। জ্রব্য নহে--গুণ। এইরূপ 
দীপাদির প্রভাও দ্রব্য নহে-_-গুণ। দীপ ভব! পদার্থ, উহা'বায়ু ঘার! বিক্ষিপ্ত হয়; কিন্তু গু 
অদ্রব্য নিবন্ধন বাযুদ্বার! বিক্ষিপ্ত হয় না। 

শ্রীগীতা-উপনিষদেও ইহার দৃষ্টান্ত আছে। যথা,--হে ভারত, যেমন হূর্য্য এই কৃৎন্ন জগৎকে 

প্রকাশ করেন, সেইরূপ ক্ষেত্রী জীবাত্ম এই সমগ্র দেহ-ক্ষেত্রকে সচেতন করেন।-- 
(গীতা, ১৩। ৩৩ )। 

অণুসমূহেরও এইরূপ ব্যাপনশীলতা৷ দৃষ্ট হয়। মন আদি ইন্দরিয়সমূহ হ্ঠায়সিদ্ধ অণু বলি- 
যাই গৃহীত। ইহাদেরও ব্যাপনশীল প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। যেমন উক্ত আছে, মন দ্বার 

মেরুতে গমন করিতেছে। ইন্দ্িয়-সহায় মনের দুর-শবণদর্শনাদদি সিদ্ধির কথাও শুনা যায়। 

খক্শ্রুতি বলেন, "ন্বর্গে চক্ষু বিস্তৃত রহিয়াছে ।* সমূহের ব্যাপনশীলতা এইকপে সগ্রমাণ 
হইতেছে। মাধ্বভাষ্যে উদাহত শাগ্ডিল্য-শ্রুতিতেও ইহার প্রমাণ আছে (মাধ্বভাষ্য, ২।৪৮)। 

অণুর কথ ছাড়িয়! দিয়! এখন গুণের কথাই বল! যাইতেছে । গুণ যে গুণীর নিকট স্থলে 

ব্যাপ্ত হয়, ইহা দেখিতে পাওয়া! যায় । যেমন পুষ্পাদিতে গন্ধ। গন্ধ ফুলের গণ। ইহ! ফুল 

ছাড়িয়া উহার নিকটবর্তী স্থানেও বিদর্পিত হয়। বদি বল, ফুলের হুক্ম অংশ বিশ্লিষ্ট হইয়। 
গন্ধ বিসর্পিত হয় । এ কথ! বল! যাঁয় না। যেহেতু উহাতে মূল দ্রব্যের উন্মান হেস্মতম অংশের) 

হানি স্বীকার রুরিতে হয়। ( অর্থাৎ তাহাতে গন্ধবিশ্লেষ সহ সেই ভ্তরবোর হানি সম্ভাবন 

'হয়। বস্ততঃ গন্ধবিসর্পণে দ্রবাহানি হয় ন1।) 
যদি বল, পরমাণুসমুহের বিশ্লেষণে অরফালে বস্তর পরিমাণ হাস দৃষ্ট হয় না। এ'কথাঞ্ 

বলিতে পার ন!। যেহেতু পরমাণুর্থঁলি অতীন্দ্রিয়। অতীন্দরি় পরমাণুগুলি গন্ধগুণ বহন করিতে 
অসমর্থ। কন্ত,রি প্রত্ৃতিতে স্কুট গন্ধ বিদ্বধান। (উহা অনবচ্ছিন্ন ভাবে নুদীর্ঘ কাল গন্ধ 
গ্রদদান করিলেও উছার পরিমাণের অল্নত| দৃষ্ট হয় না। )% 

কায়ব্াহেও এইরূপ গন্ধ-ৃষ্টাস্ত ভেয়। গন্ধ-গুণ পৃথিবীর । গন্ধ পৃথিবী ব্যতিরিক্ত 

জলাদিতেও যেমন উপলব্ধ হয়, সেইরূপ দেহান্তরসমূহে জীবগুণের ব্যাপ্তি সম্ভবপর হয়। 
" (মন্ত্রাদি ঘার। দেহাত্তরে জীবন্তান হুইয়। থাকে । ) প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে গন্ধের নেত৷ বায়ু-_দাঃ- 
স্তিকে জীবের নেত৷ ঈশ্বর । এ বিষ মাধ্বভাম্য-প্রমাণিত শাগ্ডিল্য-শ্রুতির মন্দ এই যে, জীবও 

গন্ধের ন্তার় ব্যাপনশীল হয়, উহ! এক হয়, বহু হয়, উহাকে ঈশ্বর যেমন করেন, তেমনি হয়। 

(জীব ঈশ্বরাধীন ) কিন্তু ঈশ্বর পরম অনিন্ত্য ও গরায়ান্ ( মাধ্বভাষ্য, ২৩২৭ )। এই নিমিত্ত 
জীব স্বগুণ স্বর ব্যাপনশীল হইয়। থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ জীবের হুদয়ায়তনত্ব ও এঅগুং 
পরিমাণত্বের উল্লেখ করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন, প্লোমসমূহ হইতে, নখসমুহ হইতে” সর্বজজই 
ইহার প্রসার । এইরূপে চেতনা-গুণবলে সর্কশরীরে জীবের ব্যাপিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, | 

ক হু ইউফ়োগীয় ৫ বেজ্ঞানে এই সিদ্ধান্ত খাকৃত হয় নাই। ৮ 
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কৌধীতকী উপমিষৎ বলেন,-স্্জীব প্রজা দ্বার! শরীরে আরোহণ করেন*--( কৌ, ৩৬ )। 
এ স্থলে আত্ম! ও প্রজ্ঞার কর্তৃকরণ-ভাব' ( অর্থাৎ আম্মা কর্তা॥ প্রজ্ঞা উহার করণ), এই 

উভয়ের পৃথকৃ উপদেশ স্থচিত হ্ইয়াছে। স্থতরাং গুণ দ্বারাই জীবের সর্বশরীরব্যাপিত্ব 
এ স্থলেও স্বীকৃত হইয়াছে 1 € ইহা! শাঙ্কর ভাষ্যেরও অভিমত--২।৩--২৭-২৮ ভাষ্য 

দ্রষ্টব্য )। 
এ স্থুলে প্রজ্ঞা শঝে'র বুদ্ধি অর্থও কর! যায়। তাহ। হইলে ইহার অণুত্ব অর্থ অভ্যাপগত হয়। 

সুতরাং তন্বার1 শরীরব্যাপ্তি সম্ভবপর হয় না। যদি বল, প্প্রঙ্জারপ জীবে প্রজ্ঞ। দ্বার।” এইরূপ 

বাক্যে যে ভেদ উপদেশ দৃ্ হয়, তাহ! “শিলাপুত্রশরীর* এই বাক্যের ন্তাঁয় ভেদমাত্র ( শিলা- 

পুত্র-্নোড়া-_-নোড়। হইতে নোড়ার পৃথক্ শরীর নাই, শাঙ্কর ভাষ্য, ২৩২৯ ); এইরূপ 

অর্থ করিলে শ্রুতির অর্থ ক্লিষ্ট হইয়৷ পড়ে। সেই একমাত্রই শক্তি স্থাপন! হইয়াছে ; তাহা পুনঃ 

পুনঃ দর্শিত হইয়াছে । জীব যে বিভু নহে--অণু, এ কথা বলিয়া প্রান্তে পুনরায় তাহার বু 
হেতু শ্রুতিবাক্য প্রদর্শিত হইয়াছে । 

বলিতে পার যে, উৎক্রান্তি গ্রভৃতি শব্ধ উপাধির উৎক্রাস্তি ইত্যাদি বলিয়া বুঝিতে হুইবে। 

তাহা বলিতে পার না। উৎক্রম-বাঁক্যে "সহ এব এতৈঃ” ইত্যাদি স্থলে সহ শবের প্রয়োগ 

আছে; উক্ত শঙ্গ প্রধান অগ্রধান সমান ক্রিয়াকেই বোধ করাইতেছে। গতি ও আগতি সম্ব- 

ন্বেও সেই কথ! । অচলন সম্বন্ধে প্রমাণান্তরাভাববশতঃ এবং উৎক্রান্তি সনবন্ধে প্রমাণ থাকায় 

জীবাত্মাকে ঘটাকাশবৎ অবুধদৃষ্্যতি প্রায় বলা যাইতে পারে না (অর্থাৎ অবিজ্ঞ. ব্যক্তিগণ 
ঈযেমন ঘটাকাশকে মহাকাশ হইতে পৃথক্ বলিয়। মনে করে, সেইন্বপ অজ্ঞগণ দেহাবচ্ছিন্ন 

জীবকেও ব্রন্ধ হইতে পৃথক্ বলিয়! মনে করে-_এরূপ কথ৷ বলে চলে না। কেন না উৎক্রান্তি 
বিষয়ে ম্প্টতঃ প্রমাণ আছে--অচলন সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ নাই ।) বিশেষতঃ গীত।-উপনিষৎ 
ৃষ্টান্তবিশেষ ছারা এবং গ্রহিধাত্বর্থরূপ উপাদানগ্রক্রিয়া় জীবের চলনাগ্রণীত্ব প্রদর্শন 

করিয়াছেন । বথ।-_ ঈশ্বর ( জীবাত্ব। ) শরীর প্রাপ্ত হয়েন এবং বায়ু যেমন গন্ধ লইয়। প্রবাহিত 

হয়, সেইরূপ উৎক্রামণের সময়ে ইনি প্রাণ ও ইন্জ্িয় লইয়া দেহ হইতে নির্গত হয়েন 1- 
(গীতা, ৩/১/১)। | ' 

এই সন্বন্ধেও ব্রন্গস্থত্র আছে। তাহার মর্দন এই যে, "জীব বখন এক দেহ পরিত্যাগ 

করিয়া অপর দেহে গমন করেন, তখন তিনি দেহবীঞভূৃত হুক পদার্থসমূহ সহ গমন করেন, 

শ্রত্যুক্ত প্রশ্ন নিরূপণ ঘারা তাহ। জান বায় ।”--(ব্রন্মন্থ, ৩১১ )। প্রাণ তাহার রথস্থানীয়। 

প্রশ্নউপনিষদে লিখিত আছে, “আমি কোথা থাকিয়। উৎক্রাস্ত হইব, কোথা গিয়া 
থাকিব?" প্রশ্ন উঃ, ৬৩ )। 

জীবা। স্বয়ং পূর্বদেহে থাকি তৃণ-মলৌকার স্তন অপর দেহে গমন করেন। কিন্তু গ্গীর 
তায় অঙ্গবিক্ষেপ করিয়া নহে। তাই বৃহ্দারণ্যকে প্লেলায়তীব* ( যেন ক্রীড়া করেন) 
“ইব+ শব্যুক্ত ক্রিয়া পদটির উল্লেখ হইয়াছে। ইহাতে জানা যাইতেছে, জীব এ স্থলে রঘীবৎ 
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অগ্রণী। শ্রুতিতে স্পষ্টতই বল! হইয়াছে, জীবাত্মার উৎক্রমণকালে প্রধান প্রাণ তাহার 

অনুসরণ করেন, অতঃপর অন্তান্ত প্রাণগণ সকলেই তাহার অনুসরণ করে ।-- 

(বৃঃ আঃ উ, ৪181২ )। 

যদি বল, “এয অণুরাত্ন* ইত্যাদি বাক্য পরমা ত্ম প্রকরণে উক্ত হইয়াছে । আত্মাকে যে 

অণু বল! হইয়াছে, তাহার অর্থ “ছকে বলিয়া! বুঝিতে হইবে। তহুত্তরে রক্তব্য এই যে,সে অর্থ 
হইতে পারে না। প্রাণ সহ যখন আত্ম! উংক্রান্ত হয়েন, তখন এই আত্মাকে পরমাত্ম! বল! 

যাইতে পারে না। ইহাতে প্রকরণ-বাধ! পরিলক্ষিত হইতেছে। 
মহর্ষি জৈমিনি-গ্রণীত মীমাংসাদর্শনের একটি কুত্রের মন্ম এই যে, অর্থ-বিপ্রকর্ষ হেতু 

শ্রুতি, লিঙ্গ, বাকা, স্থান, প্রকরণ ও সমাধ্য।র পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা পর পরটি দুর্বল হইয়! থাকে 

মৌমাংসা-দর্শন, ৩1৪1২. ।* গোপবন-শ্রুতিতেও ইহা! স্পষ্টরূপেই উক্ত হইয়াছে। তাহার মর্ম এই 

যে, "এই আত্ম। অণু, ইহাতে পাপ-পুণ্যাদি আবদ্ধ থাঁকে।*--€ মাধ্বভাঁষ্য, ২1৩১৯ 
সুত্রভাষ্যধৃত )। 

যদি বল, 'বণাগ্রশতভাগন্ত* এই প্রমাণ-বচনের অন্তে লিখিত আছে, 'আনস্ত্যায় কল্পতে'; 

এখানে ষে আনন্ত্য পদ আছে, তাহ! পারমার্থিক অর্থে বিভূত্ব বুঝায়। আদিতে থে অণু আছে, 
উহা! ওপাধিক মাত্র । এ কথ! বলিতে পার না_-'আনস্ত্য* রূটার্থে মোক্ষ' বুঝায়; অন্ত - মরণ, 

তদ্রাহিত্যই আননষ্ত্য। ব্রহ্গ ধবিট আত্ম। ব্রহ্গত্ব প্রাপ্তি হেতু বিশ্বব্যাপি, তচ্ছক্তি স্পর্শ.হেতু 
উহাতে আনন্ত্য ব্যপদেশ হইয়া থাকে । সালোক্য মুক্তিতেও তাহারই অনুগ্রহে তংস্পর্শ হেতু 

“আনস্ত্য' সর্ভবপর ইয়। 

শ্রী্তাগবতে দেখা যায়, শ্রামহ্দ্ধবকে ীতগবান্ বলিতেছেন,--প্জ।ব, দেহসম্ভৃত গুধসমূহ ও 
জীবভাবসমূহ হইতে নির্মস্ত হইয়৷ ব্রহ্গন্বরূপ আম! দ্বার পূর্ণ হয়; সুতরাং তাহার তখন 
আর অন্তর্বহিবিচরণ বাপার থাকে ন! ।*--( শ্রীভাগ, ১১1২৫।৩৬ )। 

শ্বেতাশ্বতর বলেন, হুঙ্ষত্বরূপ উপাধি গুণ; তদ্দরূপ স্বগুণ প্রভৃতি যা জীব অগু বলিয়া 

কীরত্তিত হুয়েন। 

দি বল, অণুপরিমিত জীবের সর্বদেহ-ব্যাপকতা সম্বন্ধে ষে চন্দনের  দৃ্ান্ত দেওয়া হয়, 
তাহ। অযোগা। যেহেতু চন্দনের হুক্াবয়ব-বিসর্পণ নিমিত্ই উহাতে সকল দেহ আহলাদিত 

হয়। আত্মার গ্ছলে সেরূপ কল্পনা হয় না--সেরূপ কল্পন! গ্রত্যক্ষাধীন নহে --উহ! অনৃষ্ট কল্পনা- 
মাত্র। এ স্থলে সে দৃষ্টান্তের সার্থকত| কি প্রকারে গ্রাহ হইতে পারে? তছুত্বরে বক্তব্য এই 

যে, মণিমন্ত্রমহৌষধি প্রভৃতির প্রভাব যে অচিস্তয, ইহ! লোকপ্রসিদ্ধ। জতুদমাবৃত মহৌষধি 
বিশেষ হত্তে ধারণ করিলে দেহ পুষ্ট হইয়। থাকে; ওষধাদির এমন গ্রভাবও ত দেখা-যায়। 

্গর্শনণির ছার! লৌহ স্পষ্ট হইলে উহা! স্থব্ণত্ প্রাপ্ত হয়। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, 

ইহার ব্যধ) তত-নন্দভের অনুবাখ্যার অনুবাদে বিস্তৃতরণে প্রদত্ত হইয়াছে। 
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হরিচনানবিন্দু যেমন শরীরের কোন স্থলে ম্পৃষ্ট হইলে সমগ্র শরীরের আহলাদ জন্মায়, 
সেইরূপ এই জীব অপুষাত্র হইলেও সমগ্র শরীর ব্যাপিয়! অবস্থান করেন। এ স্থলে প্রভাবের 
আতিশব্য বুঝাইবার জন্যই হরিচন্দন শব্ধ প্রযুক্ত হইয়াছে ।, 

যদি বল, “চেতনাগুণ-ব্যান্তি-সিদ্ধান্তে বে স্থলে গুণী সাছে, সেই স্থল পর্য্যস্তই গুণের 

বাণ্তি; গুণীর আশ্রয় না পাইলে গুণত্বহীন হয়” ( শাঙ্কর ভাষ্য, ২৩২৯ )। এ কথাও বলিতে 

পার না। ইতঃপূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, রক্তরঞ্জিত বন্তরাদির রক্তবর্ণে তন্পিকটস্থ ভূভাগও 
লোহিত বর্ণে রঞ্জিত দৃষ্ট হয়। তন্বারা ইহাই প্রতিপর হয় যে, গুণীকে আশ্রয় করিয়া 
গুণ অবস্থান করিলেও তদতিরিক্ত স্থলেও তাহার ব্যবস্থিতি দেখ! যাঁর। গন্ধও স্বকীয় 

আশ্রয়কে পরিত্যাগ না করিয়াই দূরে বিসর্পিত হুইয়। থাকে। ইহ প্রভাবেরই কার্ধ্য। 
শ্রীকদৈপায়ন মহাভারতে এ সম্বন্ধে একটি পদ্য বিস্তাঁস করিয়াছেন। উহার মর্ম এইরূপ, 
অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জলে গন্ধ উপলব্ধি করিয়। মনে করে, উহা বুঝি জনেরই গু৭। কিন্তু 

বাস্তবিক তাহা নহে, গন্ধ জলের গুণ নহে--পৃথিবীর। পৃথিবীর গন্ধই জল ও বায়ুকে আশ্রয় 
করে। (শঙ্কর ভাঃ ধৃত, ২৩।২৯)। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, জ্জীব অণুই বটে,--ইনি 

চেতনাগুণদ্বার। স্বীয় শরীর ব্যাপিয়। অবস্থান করেন। 

এস্থলে একটি আশঙ্ক| হইতে পারে। বুহদারণ্যকে একটি শ্রতি আছে, উছা 
এই,-পন ব| এষ মহানজ আত্ম! যো২য়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু* ইত্যাদি (৪818২২)। এ 
স্থলে মহৎ শব্ধ প্রযুক্ত হওয়াম়'জীবাত্মার অণুত্ব সম্ভ/বিত হয় না। এতহুত্বরে বক্তবা এই যে, 

জীবাত্মাকে বু স্থলে যুক্তিবলে অণু বলিয়! সাব্যস্ত কর! হইয়াছে। মহৎ শব্দের বিতৃত্ব 
খর্থ অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং ' উহার অর্থান্তর উপস্থি তকালে এই বলা যায়, উৎকর্ষগুণে 
সারত্ব নিবন্ধনই এ স্থলে মহান্ শবের প্রয়োগ হইয়াছে। স্থতরাং মহান্ শব্দের অর্থ উৎকর্ষ- 
গুণে সারত্ববিশিষ্ট বস্ত ১--যেমন মহা রত ইত্যাদি। 

গ্রাজ্ঞ পরমাত্মা, বিভু হইক্কাও ছুজ্ঞেরত্ব নিবন্ধন অণু হইতেও অণু বলিয়! উক্ত কা | 

এ স্থলেও “তদ্গুণসারত্বাত, তদ্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ' এই ব্রহ্গস্থত্রের দ্বারাই জীবাত্মাতে 

প্রযুক্ত মছৎ শব্দের ব্যাখ্যা হইতে পারে। কেহ কেহ এমনও বলেন, আত্মার 'দচেতনতাগুণ 

মহৌষধির গ্তায় অচিস্ত্য-প্রভাববিশিষ্ট। এই গুণটি জীবাত্মীর পক্ষে প্রধান (সার) গুণ। এ 

গুণের কোনও ব্যভিচার নাই। সুতরাং আত্মার এই গুণের পক্ষে সর্বশরীরব্যাপিত্ব সম্ভবপর । 
যেমন প্রাজ্ঞ সস্বীয় শ্রুতিতে পরমাত্মার অচিন্ত্য শক্তি লক্ষিত হয় (অর্থাৎ তিনি মহান্ 

হইতে মহত্তর এবং.অণু হইতেও অণু ), জীবাত্মার সম্বন্ধেও মহৎ শব প্রযুক্ত হইলে এরূপ 
ব্যাখ্য। দ্বার! বুঝিতে হইবে, মহৎ শব কেবল উৎকষ্টতামাত্রকেই এ স্থলে বুঝাইতেছে। 

হরিচনান দৃষ্টান্ত ছার! উক্ত হুত্রে ভাদৃশ অর্থ অভিব্যক্ত না হওয়াতেই “তদ্ওণসানত্বাদেব* 

ইত্যাদি সুত্র কর! হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে । 
অগ্নির উষ্ণতার স্তায় এই সকল জীবগুণ অনাদি অনস্ত কাল হইতেই জীহাত্বায় চলিয়া 



রি গরমাতুন্দর্ডের 

আসিতেছে; অতএব উহাদের ব্যভিচারাশঙ্ক! নাই। বুহদারণ/ক শ্রতিতে ইহার প্রমাণ 
দৃষ্ট হয়) উহার মর্ম এই,_বিজ্ঞাতার ভাতৃত্বগুণের কখনও বিপরিলোপ হয় না। 
(বৃঃআঃ, ৪1 ৩।৩০)। ॥ 

যৌবনে যেমন স্ত্রী ও পুরুষনির্ণাঁয়ক চিহ্নদমূহের বিশেষ অভিব্যক্তি হয়, মোক্ষ অবস্থায় সেই 
প্রকার আত্মার গুণসমূহের অভিবাক্তি হয়। শ্রীমৎশঙ্করের .শারীরক ভাষেও ইহ! উক্ত 

ও হইয়াছে,--*পুংস্বাদিবং তন্ত সতোইভিব/ক্তিযোগাৎ ।*--১৩।২৯ এই সুত্রব্যাখা।। 

জীবাবস্থায় ( মোহগ্রাবল্যে ) জীবের ঈশ্বর-সমানধর্্ গুণসমূহ তিরোহিত হয়। কিন্তু চক্ষু 
_ চিকিৎসকের ওষধের প্রভাবে চক্ষুর তিমির তিরস্কৃত হইয়া! আগার যেমন দৃষ্টিশক্তির আবির্ভাব 

হয়, সেইরূপ ধ্যানমননশীল সাধকের ভগবৎপ্রসাদাৎ আবার সেই সকল ঈশ্বর-সমান-ধর্দের 
উদয় হইন। থাকে । 

শ্বতাশ্বতর শ্রুতি বলেন,--শ্রীভগবান্কে জানিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয় অর্থাৎ তাহাকে 

জানিলে দেহগেহাদির মমতাপাশের হানি হয়। রেশ ক্ষীণ হইলে জন্মমৃত্ারও প্রণাশ হয় 
অর্থাৎ জন্মমৃত্যুকৃত ক্লেশাভাব হইলে আর জগ্মমূৃত্যু হয় না । সেই দেবের অভিধ্যান করিতে 

করিতে দেহক্ষয়ে আগুকাম সিদ্ধ পুরুষ দেবন্ত, অমারিক, সর্বৈশ্ব্যপূর্ণ, ভাগবত পদ প্রাপ্ত 

হয়েন। *বল, আনন্দ, ওজ, সহ ও অনাকুল জ্ঞান জীবের গুণ,” এই সকল স্বরূপ পরমেশ্বর 

হইতে প্রকাশ শায়।--( মাধ্বভাষ্যধূত প্রমাণ-বচন )। মাধ্বভাষো এইরূপ গোপবন-শ্রুতি 
দৃষ্ট হয়। 

ভীবে যদ্দি এই 'সকল গুণের অভিব্যক্তি অনভিব্যক্তি ব্যবস্থা ন৷ থাকে, তাহ! হইলে হয় ত 

নিত্যই উহাদের উপলব্ধি হয় অথব| নিত্যই উপলব্ধির অভাব হয়। এরূপ হওয়া একটি 
দোষবিশেষ। প্রাকৃত দেহাদির এ সকল গুণবিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। যেহেতু 
প্রাকত দেহাদি বস্ত জড়। জীবের স্বরূপ গুণাবলীর স্বীকার না করিলে প্রবৃত্তির হেতুরও 

অভাব ঘটে। এই সকল কারণে অণুস্বর্ূপ জীব নিজেই নিজগুণ দ্বার। নিজদেছব্যাগী হইয়া 
থাকেন, ইহাই স্থনিদ্ধাস্ত। 

এ সন্বদ্ধে প্রীরামান্জীয়গণ বলেন,--যেমন একই তেজোময় পদার্থ প্রত! ও প্রভাবিশিষ্ট- 

রূপে অবস্থান করে, সেই আত্মা চিত্তবরূপ হুইয়াও সেইরূপ চৈতন্তগুণশীল ভাবে অবস্থান 

করেন। যদিও প্রভাধ্মুটি এভাশীগ পদার্থের ধর্ম বা গুণ, তথাপি উহা! তেজঃপদার্থ ভি 
শুরাদিবৎ গুণ-পদার্থ নহে । উক্ত প্র! স্বীয় আশ্রয় দীপাদি হইতে দুরে প্রনপ্পিত হয়, উহার 

নিজেরও রূপ আছে, শুরুত্বাদি গুণের সহিত উহার ধর্-পার্থক্য আছে, উহার গ্রকাশবন্ 
ধর্ম আছে-_এই সকল হেতুবশতঃ উহ! তেজঃপদার্থ ভিন্ন অপর কিছুই নহে। যাহা নিজের 
স্বরপের এবং অপরের প্রকাশক, তাহাতেই গ্রকাশবন্ব ধর্ম বিস্থযান। প্রভাকে গুণ বলিয়। 
্বীকার কর! হয়? তাহার হেতু এই যে, প্রভ| সর্বদাই তেজঃপদার্থকে আশ্রর় করিয়। থাকে 
'এবং উহীরই £কধীন রছে। এই নিমিত্ত উহার: গপত্ব-বাবহার শ্বীকৃত' হইয়া থাকে । 

৩০৪ 



অন্ুব্যাখ্য! ্ ৩৪৫ 

তেজোদ্রব্যের অবয়বরাশি যখন বিশীর্ণ হইয়া! বিচরণ করে, তখন তাহারাই প্রভ। নামে 
খ্যাত, এ কথা বলিতে পার না। তাহা হইলে মণি ও কৃরধ্যাির তেজ-অবয়বসমূ বিশীর্ণ 
হওয়ায়, উহাদের বিনাশ সম্ভাবিত হইত। এই হেতু অবাতিচারী প্রভাগুণের বিদ্যমানতায় 
দীপাদি ঘেষন গুণী, জীবাত্মাও তেমনই চেতনাগুণাদিযুক্ত হইয়া গুণী। অতএব জীবাত্মা 
স্বয়ং অণু হইয়াও চেতনাগুণে বিভূ । এই টৈতন্য-গুণবিশিষ্ট আত্ম! স্বপূং অবিচ্ছিন্ন হইয়াও 
অবিষ্তা-কম্মাখ্য শক্তি দ্বার! সঙ্কোচ ও বিকাশ প্রাপ্ত হয়েন। 

অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, জীব ( পরমাস্বার ১ প্রতিবিষ্ব, পরিচ্ছেদ বা আভাস মাত্র। এই 
তিন রকম ম্বীকাঁর করিলেও জীবকে বিভু বলা যায় না। (পরমাত্ম। বুদ্ধিকে আশ্রয় 
করিয়াই জীবন্ধপে কল্পিত হয়েন --নুতরাং বুদ্ধি একট! উপাধি_-ইহাই অধৈতবাদীর সিদ্ধান্ত। ) 
এই বুদ্ধি'উপাধিটি বিভু নহে--হুক্্স। হুক্ম বলিতে আমর! বুঝি, যেমন: কুচিরন্ধব্তী 
আকাশ (ইহ! পরিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত )। বালুক1-কণ.প্রতিফলিত কূর্ধ্যতেজ প্রতিবিষ্বেরই উদ্দা- 
হরণ-_ইহাও ুক্ম। প্রতিবিম্বযোগে অন্ত বস্ত্রতে যে চাঁক্্চিকা দৃষ্ট হয়, তাহাই আভাস ; 
এই আভাঙও বিভূ নছে--হুল্ম । যেখানে যেখানে উপাধির প্রভাব, তত্রংস্থলমাত্রেই 
উপাধি দ্বার! পরিচ্ছিন্ন হইয়। তদ্গত বস্তুর বিভূত্ব-ধর্শ নষ্ট হয়। 

এই প্রকারে অধ্বৈতবার্দিগণের আচার্য্য স্বয়ং গ্রীমৎশক্কর ইন্জিসমূহের বিভুত্ববাঁদে 
দোষার্পণ করিয়াছেন । যথা-_-শঙ্করভাষো *অণবশ্চ” (ব্রঙ্গনু, ২81৭) এই সুত্র-ব্যাথায় 

লিখিত আছে, যদি বল, সর্বগত ইন্ড্িয়সমূহেরও শরীরদেশে বৃতিলাভ হয় (সাঙ্খা-মতে )) 

তাহ! বলিতে পার না। যেহেতু বৃত্তিমাত্রেরই করণত্ব যুক্তিযুক্ত। যাহা! উপলব্ধির সাধন, 

তাহাকে বৃত্তি বা অন্ত যে-কোন নামে অভিহিত করিতে পার, আমাদের মতে কিন্ত 
তাহাই করণ ( অর্থাৎ জ্ঞানাদি ক্রিয়োৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণ )। ফলতঃ তাহাতে কেবল 
নামষাত্রেই বিবাদ--বস্তগত নছে। ম্ুতরাং করণের ব্যাপিত্ব:কন্পনা নিরর্6ঘিকা।* ( নুতরাং 

প্রাণসমূহ শুক্ম ও পরিচ্ছিপ্ন )। 

(জীব যেবিভু শব্দের প্রতিপান্থ নছেন, শ্রীমৎশস্করও প্রকারাস্তরে তদীয় ভাষ্যে তাহ! 
স্বীকার করিয়াছেন।) মুণ্ডক উপনিষদে লিখিত আছে,--“যাহাতে ছ্যলোক, ভূলোক ও 
অস্তরীক্ষ বিভ্ঞমান? ( মুণডক। ২২.৫ )। ইহা! হইতে একটি ব্রহ্মসথত্র রচিত হইয়াছে । যথা, 

.প্ছ্যভাাদ্যায়তনং স্বশব্বাৎ* (১/৩/১) অর্থাৎ ছালোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষাদি-সমস্থিত 

জগতের আগ্রতন পরব্রহ্ম। শ্রুতিতে এগ্থলে আত্ম! বা ব্রহ্ম শবের প্রয়োগ আছে বলিয়াই 

+ এই অংশ ২1৪1৭ ব্দ্মদুত্ের শান্কর ভাষ্য হইতে উদ্ভৃত। মুল গ্রন্থে শেষ পংক্তিতে “তেন করণানাং 
ব্যাপিত্বক্পন! নিরর্ধিকেতানেন" এইরূপ পাঁঠ হইবে । কোন কোন গ্রন্থে *তেন' স্থলে *ইতি? দুষ্ট হর়। 

ভামতীটাকায় বিশেষ ভষ্টবা। উছাতে দেখ। বায়, ভাষ্যকার সাধ্যমত খণ্ডের ঝন্যই প্রাগুক যুক্তি অবলম্বন 
করিয়াছেন। তদ্যখা,--“অত্র সাধ্য।ন।মহকারিকত্বাৎ ইন্রিয়াপামহক্কারন্ত চ জগন্মগুলব্যাপিত্বাং স্বাগতা; প্রাণাঃ 

বৃতিত্বেষাং শরীরদেশতয়। প্রানেশিকী তগজিষদ্ধনা চ গতাগতিশ্রুতিরিতি চ মন্যন্তে ভান্ প্রতি আহ” ত্য | 

৩৯ ্ঃ 



৩৪৬ | পরমাত্মসন্দর্ডের 

পরব্রঙ্ধই যে এই নিখিল জগতের আয়তন, তাহ! স্থীকার্যয। পরে পপ্রাণভূচ্চ* 
(১৩৪) এই সুত্রভাষ্ে প্ীমৎশক্ষরাচার্যা বলেন,--€ প্রাণধারী চা আত্মত্ব ও 

চেতনত্ব থাকিলেও উহার জান পরিচ্ছি। জীব উপাধিদ্বার| পরিচ্ছিন্ন; স্থৃতরাঁং 
তাহার জানও পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন জীবের সর্বঞ্ত্বাদি সম্ভবপর নহে। এই কারণে 
তাদবশ জীব উক্ত আয়তন শবের বোধ্য হইতে পারে না)। উপাধি-পরিচ্ছিন্ন অবিভূ 
গ্রাণধারী জীবের পক্ষে ছ্যলোক, ভূলৌক ও অস্তরীক্ষ গ্রভৃতির আয়তন সম্যক্রূপেই 
সম্ভবিত নহে। ভাষ্যকার স্বয়ংই এই কথ। লিখিয়াছেন। ইহার অন্তথা করিলে তদীয় 
সিদ্ধান্তের হানি হয়। 

আবার “গসস্ততশ্চাবাতিকরঃ* (২৩।৪৯) এই ব্রন্গসথত্রভাষ্যে লিখিয়াছেন, উপাধির অস- 
স্তান অর্থাৎ অন্ত দেহের সহিত সন্বন্ধাভাবনিবন্ধন অন্ত দেহে জীবের সহিতও তৎতৎ কর্মের 

সশ্বন্ধাভাব, এই নিমিত্ত উভগ়খাদীর মতেই জীব অবিভূ অর্থাৎ অণু। মাধ্বভাষ্যে 
পৃথগুপদেশাৎ €(২1৩)২৮) ুত্রভাষ্যে সযৌক্তিক একটি কৌধিক শ্রুতির উল্লেখ 
হইয়াছে। উহার ভাবার্থ এই যে, জীবসমূহ হইতে পরমেশ্বর ভিন্ন এবং অচিস্ত্য। 
পরমেশ্বর পূর্ণ, জীবসজ্ঘ অপুর্ণ। পরমেশ্বর নিত্য-মুক্ত, জীবের বন্ধ- 'মোক্ষ রহিয়াছে। 
অতএব সপ্রমাণ হইল যে, জীব বিভু নহে--অণু। 

( অতঃপরে পুর্বোল্লিথিত জামাত্মুনিবাক্যে জীবের জ্ঞাতৃত্ব উল্লিখিত হইয়াছে । এ স্থলে 
তৎসন্বন্ধে আলোঁচন! করা বাইতেছে। ) পূর্ববযুক্তি বারা জ্ঞাতৃত্বাদিই যে জীবের ধর্ম, তাহা! ব্ন| 

হইয়াছে। পনাত্মাশ্রুতেঃ নিত্যত্বাচ্চ তাভাঃ* (২/৩।১৭) এই সথত্রে 
আত্মার নিত্যত্ব সবিশেষরূপেই স গ্রমাণ কর! হইয়াছে । কোন কোন 

শ্রুতিতে তাঁহাকে জ্ঞান বল! হইয়াছে। ব্রন্সথত্রে তাহাকে জ্ঞ বলিয়। অভিহিত করা! হইয্বাছে। 
জান শব্দের স্বাভাবিক অর্থ জ্ঞানাশ্ররত্ব। শ্রুতিতে জ্ঞাতৃত্ব সম্বন্ধে বুল প্রমাণ আছে। 

যথা»---«।ক প্রকারে বিজ্ঞাতাকে জানা যাইতে পারে” ( বুঃ আঃ, ২৪/১৪ *, *বিজ্ঞাতার 

জ্ঞাতৃত্বের বিপরিলোপ হয় না” ( বৃঃ আঃ, ৪1৩৩০ )) «এই পুরুষ জানেন”, “যিনি দেখেন, 
তাহার মৃত্যু নাই, রোগ নাই, ছঃখ নাই, সেই উত্তম পুরুষ উপজন ব| এই দেহকে 
স্ব্নণ করেন ন1।” «এই প্রকারে পরিদ্রষ্টার পুরুষা শ্রিত .যোড়শ কলা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া 
তাহাতেই প্রবেশ করে” (প্রঃ উঠ, ৬1৫) ইত্যার্দি। এই প্রকারে জীবের স্বাভাবিক 
জ্ঞাতৃত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। অবিস্া বার! দেহাদিতে যে “এই দেহই আমি ইত্যাকার জ্ঞান 

হয়, সে জ্ঞাতৃত্বও জীবেরই বটে। কিন্তু অবিগ্থা-সন্বন্ধ হেতু জীবের সেই জ্ঞান 
শ্বাভাবিক নহে--উহ বিষয়াত্মক। ইহ! বিবেচনা করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন, --জীব ধেন ধ্যান 
করিতেছেন, ধেন আস্বাদন করিতেছেন | জীবের উহা স্বাভাবিক কার্ধ্য বলিয়াই “ইব” ( েন) 
শব প্রযুক্ত হইয়াছে । জীবের দেহাদি উপাধির স্বাস্থ্য তারতম্যানুসারে জীবের জ্ঞাতৃত্বেরও 

গ্রকাশ-ভারতম্য ঘটে। শুদ্ধ জীবের জ্ঞাতৃত্ব মূল গ্রন্থে উদ্দাত হইয়াছে। 

জীধের জ্ঞাতৃত্ব। 



অনুব্যাখা। ৬৪৭ 

জীবের জ্ঞাতৃত্বলিদ্ধি স্বীকৃত হইলে তন্রপ তাহার কর্তৃত্বও স্বীকার্য্য। অচেতনের 
স্বতঃ কর্তৃত্ব নাই। চৈতন্তের সহিত একই অধিকরণে 
জীবত্বের প্রতীতি ঘটে। সুতরাং চৈতন্ত জীবেরই ধর্ম । স্থল- 

বিশেষে অচেতনেরও কর্তৃত্ব দৃষ্ট হর, উহাতেও জীবভাঁব আছে, বিশেষতঃ সর্বত্রই অধ্তধ্যামীর 

সম্বন্ধ আছে। ম্ুৃতরাং অচেতনেও চেতনার প্রতীতি অসম্ভব নে, যেমন শ্তন্ত ক্ষরণাদি। 
শ্রতিতেও এ সন্বন্ধে প্রমাণ আছে। যথ!,--হে গার্ণি, এই অক্ষর ব্রদ্দের প্রশাসনে এই সকল 
পর্বত হুইতে প্রাচ্য নদীসকল ও প্রতীচ্য নদীনকল ভিন্ন ভিন্ন দেশাভিমুখে প্রবাহিত 
হইতেছে ।*--(বুঃ আঃ, ৩৮৯ )। “তোমা ভিন্ন কাহারও ক্রিয়। হয় না" ইত্যাদি। সুতরাং 
চৈতন্তরূপ জীবের একটি ধর্ম্ম_-কর্তৃতব। 

“কর্ত। শান্তার্থবত্যাৎ* রিন্ষহু, ২৩৩৩) হইতে “সমাধ্যভাবাঁৎ* (২1৩৩৯) পর্য্যস্ত 
এই সাতটি ব্রহ্মস্ত্রে স্ুব্রকার স্ব্নং জীবের কর্তৃত্বের আলোচন! করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে 

বহুল শ্রোত প্রমাণও দৃষ্ট হয়। যখ1,__“বিজ্ঞানাত্মা যজ্ঞ বিস্তার করেন, কর্ম বিস্তার করেন”, 
(তৈঃ উঃ, ২1৫১)। এখানে বিজ্ঞান শবের অর্থ বুদ্ধি নহে-_বিজ্ঞান শব্ের অর্থ এ স্থলে জীব। 

' *এই বিজ্ঞানাস্ব! পুরুষ দ্রষ্ট, শ্রোতা ও মস্ত” (প্রশ্ন উঃ), শনি বিজ্ঞানে অবস্থান করিয়া” 
(বৃঃ আঃ), এই অন্তর্ধযামী শ্রুতিতে তাহাকে বিজ্ঞানাত্ম। বলিয়াই জানা ষায়। 

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আরও লিখিত আছে,--*্প্রাণসমূহ গ্রহণ করিয়া”, “বিজ্ঞান গ্রহণ 
করিয়া ।৮ এস্থলে প্রাণ গ্রহণ ও বিজ্ঞান গ্রহণ ব্যাপারে লৌহাকর্ষক মণির স্তার় কেবল জীবেরই 

কর্তৃত্ব নুচিত হুয়। অন্ত বস্ত গ্রহণাদি ব্যাপারে গ্রাণাদি করণন্বরূপ, কিন্ত প্রাণাদি গ্রহণে 
জীবাম্ম। ভিন্ন অন্য কোন কর্তা নাই। 

শুদ্ধ জীবেরও যে কর্তৃত্ব-ধর্ম আছে, তাহ! প্রদর্শন করার জন্য ভগবান্ সুত্রকার অপর 
নুত্রের অবতারণা! করিগ়াছেন। উহ! এই,_“তথা চ তক্ষোভয়থা” (২।৩।৪০)এই সুত্রে গ্রদণিত 

হইয়াছে থে; তক্ষা (ছুতার ) যেমন বান্তাদি হস্তে লইয়! যখন পরিশ্রম করে, তখন ছুঃখ ভোগ 
করে, যখন তাহ! পরিত্যাগ করিয়! বিশ্রাম করে, তখন যেমন সুখী হয়, জীবও সেইরপ স্বপ্ন- 
জাগরণে ছঃখী হয়, সুযুপ্তিতে সখী হয় এবং বিমুক্তাবস্থান স্থখন্বরূপত্ব প্রাপ্ত হুয়। এই 
হুত্রার! প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জীব করণযোগে স্বশক্তিবলে কর্ত! হয়। ছুতার যেমন তদীয় 
কার্ধে বাস্যাদি করণ ধারণ করিয়। স্বশক্তি দ্বার! উভয় প্রকারে কর্ত! হয়, জীবও তেমনি 
দ্বশক্তি ও করণযোগে উভয় প্রকারে কর্ত। হয়েন, ইহাই হুত্রার্থ। 

এ সম্বন্ধে আরও একটি সুত্র আছে,--পকর্তা শাস্তার্থবত্বাৎ* (ব্রহ্ম, ২৩।৩৩)। (জীবই 
কর্তা, জীবের কর্তৃত্ব আছে বলিয়াই শান্ত্রনাফগ্য অক্ষু্ থাকে ।) প্রত্যেক কর্মেরই পশ্চাতে ইনি 

বর্তমান থাকেন বলিয়াই কর্তা । জড়াত্মক শরী়েন্িয়াদি দ্বার! থে সকল কার্ধ্য সম্পন্ন হয়, সেই 

সকল কার্ধে/র কর্তৃত্ব সেই শুদ্ধ পুরুষ হইতে প্রবর্থমান হইলেও প্রক্কতিবৃত্তিগ্রাচ্র্য হেতু সেই 

সকল শরীর, ই্জিস্াদি-প্রীধান্তবশতঃ জীবের করণরূপেই গৃহীত হয়। তজ্জন্ত রুল! হইয়াছে, 

জীষের বর্তৃব। 



৬৮ ,  পরমাত্মসন্দর্ডের 

প্রাণগ্রহণাদি উৎক্রান্ত্যাদি ব্যাপারে জীবের নিজের কারণত্বই পরিস্কট। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার 
উদ্বাহরণ দৃষ্ট হয়,_-"প্রাণ তত্ততস্থলে জীবেরই পশ্চাদমুমরণ করিয়। থাকে ।”__(শ্রীভাগবত, 
১১৩।৪* )। ব্রহ্গনুত্রের মাধ্বভাষ্যে (811২১) একটি শ্রুতি আছে । তাহার ভাবার্থ এই যে, 

“মুক্ত জীব সাম গান করেন।” ছান্দে।গ্য উপনিষদেও “জক্ষৎ ক্রীড়ন” ( ৮1:২৩) ইত্যাদি 

পদপ্রয়োগে প্রদর্শিত হইক্সাছে যে, মুক্ত জীবেরাও বিহারাদি করিয়! থাকেন। সুতরাং জীব 

যে কেবল ছঃখই ভোগ করে, তাহা নহে। কিন্তু গ্রকৃতি সম্বন্ধে কর্তৃত্বেই জীবের ছঃখ ঘটে। 
কিন্তু শুদ্ধ জীব প্রবর্তিত কর্তৃত্ব চিৎশক্তির প্রাধান্য হেতু সেই শুদ্ধ জীবকে মলিন করিতে 
পায়ে না। 

এই শুদ্ধ জীবের ওঁদাসীন্ত নিবন্ধন কচিৎ কচিং ইহার অকর্তৃত্বা্ির কথাও গুনিতে পাওয়া 

ধা়। পগুদ্ধ জীবও অবিশুদ্ধের সায় কর্মে প্রবৃত্ত হয়” ইত্যাদি প্রমাণ শ্রীভাগবতাদি পুরাণে 

দেখিতে পাওয়া যায়। 

আরও একটি প্রমাণ শ্রীতাগবত হইতে উদ্ধত হইয়াছে। উহার ভাবার্থ এই যে, গুণ কর্ণ- 
সমূহের উৎপাদন করে, গুণ হইতেই গুণের সৃষ্টি হয়, জীব গুণসংযুক্ক হইয়া! প্রক্কৃতিজাত গুণ. 
সমূহ ভোগ করে ( ১১।১০1৩১ ) ইত্যাদি। 

গুদ্ধ জীবের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে আরও কথা! এই ধে, শুদ্ধ জীবের মধ্যে ব্রন্দে যাহার লয় হয়, 

ব্হ্ধানন্দ বারা! আবরণ নিবন্ধন এবং তাহার কর্মসংঘে!গের অসংযোগ নিবন্ধন তদীয় বর্তৃত্ব- 

শক্তি তাহাতে অস্তভূত হই পড়ে, ইহাই বুঝিতে হইবে। 

অপর যে শুদ্ধ জীবের ভগবদ্ভক্তিরপ চিৎশক্তি ছারা! বিশিষ্টতা জন্মে অথব! চিৎপঞ্জির 

বৃতিবিশেষ পার্ধদদেহ-প্রান্তি ঘটে) তাহার ভগবৎসেবাকর্তৃত! দৃষ্ট হয়। জড়প্রক্কতিপ্রধান 

পুরুষের ভগবংসেবাকর্তৃত। দৃষ্ট হয় না। কৈবলোও শুদ্ধ জীবের বর্তৃত্ব-স্থখ দৃষ্টহয়। গুণা- 
ভীতের কর্তৃত্ব প্রদর্শনের জন্ঠ সন্দর্ভকার পরমাআআীর কথ উল্লেখ করিয়াছেন। তংস্থলের অন্ধু- 

ব্যাখ্যা এই যে, অন্ত কথ! আর কি বক্তব্য, ব্রহ্মানন্দ ঘতিক্রম করিয়াও তাদৃশ বর্তৃত্ব-্থখ 
দুষ্ট হয়। শ্রীভাগবতে “ঝ। নির্বুতিত্তম্তৃতাং' (81৯১০ ) এই পঞ্ডে উহা সগ্র্দাণ করিয়াছেন। 
প্রক্কতির অতীত বিশুদ্ধ জীবেরও এই কর্তৃত্ব এবং ক্লেশহানিপূর্ববক সখ তক্ষ-দৃষ্টাত্ত ( ছুতারের 
ষ্টস্ত ) দ্বার! স্থচিত হইয়াছে 

ছুতার বাশ্তাদি ধারণ না করিয়৷ গৃছে ভোজন-প|নাদি করিয়া থাকে । এই দৃষ্াস্ত 

অন্ুমারে শুদ্ধ'জীবও ক্লেশহানিপূর্ববক নিবৃত্বি-নুখ ভোগ করেন। সুতরাং এড দ্বারা শুদ্ধ' 

জীবেরও ভোত্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে । ( ভোত্ত্ব ব্যাপারটি শুদ্ধ পুরুষের পক্ষেই স্বীকা্ধ্য। ) 
প্রন্কৃতির গুণ-সঙ্গ থাকিলেও বর্তমানের জান জড়াত্বক গ্রক্কতির বিরোধী, সুতরাং এই জান 
য| সথেদনের ভোজ ব্যাপার গুণগ্রীধান্ত হইতে উদ্ভূত হয় না; চিদাত্মক পুরুষেরই এই 
তোকৃত্ব_গ্রক্কৃতির গুণসমূহের নছে। মুল সনর্ভে "অথ" এই বাক্যারস্ত দ্বার! এই বিষয় 



অনুব্যাখ্যা " ৩০৯ 

বিস্বতরপে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং স্বরূপন্থখারদিতেই যে ভোক্তত্বের প্রাধাপ্ত, ইহ! 
স্থিনীকৃত হইল। আত্ম। নিজের নিকটেই নিজে গ্রকাশমান হয়েন-_-এই হেতু স্বর পসম্বেদন- 

স্থখেই জীবের মুখ্য তোক্তত্ব। এই নিমিত্ত তীহাকে “শ্বদৃক্* বলিয়! শ্রুতি অভিহিত 
করিয়াছেন । * 

এইরূপে জ্ঞাতৃত্বা দিত্রয়' সম্বন্ধে ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে। এ বিষয়ে শ্রোত প্রমাণ এই যে, 
*ধিনি জানেন, ধিনি আস্তরণ করেন, তিনি আত্ম!” (ছাঃ উঃ» ৮১২1৪) ইত্যাদি। “ইনি ডরষ্টা, 

শ্রোতা, রসরিতা শ্র(ত1, মননকর্1, বোদ্ধ!, কর্তা, বিজ্ঞানাত্ব! পুরুষ" ( প্রঃ উঃ, ৪৯ )। 

(জীবলক্ষণে জাধাতৃমুনিবচনে লিখিত আছে, "পরমাব্মৈকশেষস্ব ভাবঃ*। ইহার বিস্তৃত 
ব্যাখ্যা পরমাত্মসন্দর্ভে ৩৭ বাক ত্রষ্টব্য। শ্রীপাদ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,-_”একঃ পরমাত্মনোহ্স্ঃ 

শেষো২ংশঃ স চাসৌ। সচ একশেষঃ, পরমাত্মন একশেষঃ--পরমা- 
আ্ৈকশেষঃ তন্ত ভাবস্তত্বং তদেব ম্বভাবঃ প্ররুতির্যন্ত স পরমাস্মৈক 

শেষত্ৃত্বভাবঃ1* ইহার মন্দ এই--পরমাত্মার অংশবশেষত্বই ম্বভাব বা! প্রর্কতি ধাহার, 
তিনিই জীব। মোক্ষদশায় জীব এবন্ৃত স্বভাঁববিশিষ্ট হয়েন। জীবের এতাদৃশত্ব স্বীয় স্বরূপেই 

জীবের পরমাক্মত্ব। 

* সর্ববসংযাদিনীকার “যখ! চ তক্ষোতয়খ।” এই বেদান্তহৃত্ের ষে ব্যাথ। করিয়াছেন, ইহ! ডাহার নিজখ। 

এস্থলে ই্তাব্য হইতে কোনও সাহাব্য গৃহীত হয় নাই। গ্রন্থকার এইরূপে বেদাত্তদর্শনের বহু সুত্রের স্বরচিত 
ব্যাথা! সর্ববসংবাদিনীতে লিপিবদ্ধ করিয়ছেন। গ্রগ্গোবিন্গভাধাকার তীয় ব্রঙ্গনৃত্রে সেই সকল, বাক্য কো খাও 

অবিকল উদ্ধ ত করিয়াছেন, কোথাও কিঞিৎ পরিবর্তিত করিয়া উহার প্রাতিধধনি করিয়াছেন । প্রীমদ্ধলদেব 

বিচ্ঞাতূয়ণ মহাশয় প্রপাদ জীবকৃত সর্ধবদংবাদিনীর উক্ত ব্যাখ্াবলম্বনে “যখ! চ তক্ষে।তয়খ।”-_এই বেদাস্ত- 

কৃ্জের ব্যাথ্য। করিয়াছেন । বখা,-_-“তক্ষ। বথ| তক্ষণে বান্তাদিন| কর্ত। বান্তাদিধারণে তু ্বশকোযেবেত্যুতর়খাপি 

কর্ত। ভবেদেবং জীবোহপ্যন্ত গ্হণাণে প্রণাদিন। কর্ত। প্রাণ।দিগ্রহণে তু শ্বশকোবেতার্থঃ। ইখং প্রাকৃতদেহাদিন। 

বৎ কর্তৃত্বং তৎ কিল শুদ্ধাদেব পুরুষ।ৎ প্রবৃত্তসপি গণবৃত্তিপ্রচূর্যযাৎ তদ্ধেতৃকমিত্যপচর্ধ্যতে। “কারণং গুপসঙ্গে হন 

সদসদ্ঘোনিগন্মস্ি”তি তত্রৈবোজেঃ। এতেন গুণকর্তৃত্ববচাংসি ব্যাখ্যাঠানি। মৌঢ্যান্যকিস্ত গঞ্চাপেক্ষেংপি 

স্বৈকাপেক্ষতরষননাৎ। ন চৈষনাপাতবিতাতোহর্থ: শকে]। নেতুং তত্রত্যমোক্ষপাধনোক্তিবিরোধাৎ। "নাং হস্তিন 

হগ্ততে” ইত্যাদিঘাকান্ত হস্তি ফলমেব ছেদং প্রতিষেধতি নিত্যন্তাঝ্মনস্তদযে!গ!ৎ, নতু কর্তৃতবমগি তন্ত পূর্ববং সিদ্ধেঃ। 
এব তাগতানাং ধদিহামুর চ তদর্চনা দিকর্তৃত্বং তরিগ গষেৰ পূর্ব গুণান্ বিমর্দ্য চচ্ছ জিবৃত্তের্ডতেঃ প্রাধান্তাৎ 

পরত কৈবগ্যাৎ, এতদউিপ্রেত্যোক্তং উভগবতা-সস।ত্বিকঃ কারকোহসঙ্গী রাগান্ে! রাজনঃ স্তঃ। তামসঃ 

স্বতিবিজ্টে। নিগপে! মদপাশ্রর় ইতি। ভোজ তং ভূতুদ্ব পুংসং। পুরুষঃ হুখুংখানাং তোজ দ্বে হেতুরচ্যত 
ইত্য।ি শ্বৃতেঃ। "গুণদনগেনাপি ভধতত্তস্ত সংবেদনরপত্ধ।ৎ চিজ্রপ-পুংপ্রাধান্তং ন ভু গুপপ্রাধান্তং তত্বেন তঘি- 

রোধিত্বাখ। শ্বরূপসংবেনন্থধাদো তু হসিদ্ধং তৎ। ছন্মৈ শ্বয়ং প্রকাশত্বাদিতি। তন্মাৎ তত লীবতৈষ 
মপ্তবান্, এব ছি ভর! 'প্র্ট। শ্রোতেতাদি এুতেশ্চ। তিক্ষৃষ্টাভেন কর্তৃত্বং সাঁতত্ঞ্ নিরস্তষ্।” 

পাঠক মহো'দয়গণ এই, অংশের সহিত সর্ববসংবাদিনী গ্রন্থের নূলাংশ পাঠ কমিলেই আমাদের উ্ভি বাধার 
বুঝিতে গাঁরিবেন। মুলে ১১৭ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় পংক্তিতে “তগ্ত তৎ সেবাবর্তৃত্বং" ইত্যাদি স্থলে গাঠান্তর আছে। উহ! 

এইরপ-“তত্ত তু তৎ সেবাকর্তৃত্বেন প্রকৃতি প্রা ধান্ত। পূর্ববজ তামুপমর্দ্য চিচ্ছতেঃ প্রাধান্তাৎ অপুর কৈবল্যাচগণ” 



৩১, পরমা ত্নুসন্দর্ডের 

ঘটে, কিন্ত পরিচ্ছেদ দি দ্বারা নহে । ) সিদ্ধান্তবিদ্গণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে,স্-বান্তব উপাধি 
পরিচ্ছেদপক্ষে উপ।ধি-পরিচ্ছিন্ন ব্রন্গধ্ড অণু--জীব নছেন। কেন না, ব্রহ্ম অচ্ছেন্ক ও অথগ্ড্য। 
অপি5 সেরূপ ব্রন্গধণ্ড স্বীকার করিলে জীব অনাদি ন| হইয়া আদিযুক্ত হইয়া পড়েন ( অর্থাৎ 

জীবের অনাদিত্ব-নিদ্ধান্ত ব্যাঘাত হয়)। এক বস্্কে ছুই ভাগে বিভক্ত করাই ছেদন শবের 

অর্থ। (পরিচ্ছেদ শব ছারা বন্ধকে খণ্ড কর! বুঝ )। 

যদ্দ বল, ছেদনের কথ! বা পরিচ্ছেদের কথ৷ না হয় নাই বা! বলিলাম; অচ্ছিন্ন, এ 

উপাধিসংযুক্ত ব্রদ্মগ্রবেশবিশেষকেই জীব বলিব। তাহাও বলিতে পার না। গমনশীল উপাধি 
এক স্থান হইতে বখন অন্ত স্থানে গমন করে, তখন স্বসংযুক্ত ব্রহ্ম প্রদেশকে আবর্ষণ করিয়! 

লইয়। বাইতে পারে ন|। ব্রদ্দের সেই প্রদেশ তখন মুক্তি লাভ করে। আবার যে প্রদেশ 
উপাধিসংঘুক্ত হইয়! পড়ে, সেই প্রদেশের বন্ধ হয়। এইরপে ব্রন্গপ্রদেশের অনুক্ষণই বন্ধ ও 
মোক্ষদশা উপহিত হয় (.ইহা অযৌক্তিক )। 

যদি বল যে, আমর! উপাধিসংযুক্ত ব্রন্ষন্ববূপকেই জীব বলি। তাহাও বলা যায় না। 
যেহেতু তাহ! হইলে 'জীবাতিরিক্ত অনুপহিত ব্রদ্ষের স্বরূপেরই অভাব হইয়া পড়ে এবং 

সর্বদেহেই এক জীব, এই সিদ্ধান্ত ঘটে।. তাহা হইলে একের ন্মুখ-ছুঃখে অপরের স্মুখছুঃখান্থুভব 
সিদ্ধ হয়_-কিস্ত বাস্তবিক তাহ! হয় না। ইহাতে “ আত্মনি তিষ্ঠন্* ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধ 

হয়। “শব্দবিশেষাংত (১২৫) এই ক্রদ্গহৃত্েরও তাৎপর্যযবিরোধ ঘটে। (এই হৃত্রের 

তাৎপর্য! এই যে, বোধক শব্ধের পার্থক্যবশতঃ জীব মনোমযত্বাদি ধর্ছে হাতি নহে, হিরণ 

পরমাস্ম। পুরুষই উপান্ত )। 
যদি বল, 'ব্রন্ধাধিষ্ঠ।ন-উপাধিই জীব+। এ কথা বলাও যুক্তিযুক্ত নহে। কেন না; তাহ! 

হইলে মুক্তিদশায় জীবত্বনাশ ঘটে। ম্ৃতরাং এ পক্ষও শ্বীকাধ্য নহে। তবে যদি ৰল, অবিস্তা- 
কল্পিত উপাধিপরিচ্ছেদ স্বীকার করিলে কোনও দোষ করন! হয় না। তোমাদের এ বাক্যও 
যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু জীবভাব-কল্পনার হেতু হইতেছে মূল অবিদ্ধ। । জীব কখনও উহার 
আশ্রয় হইতে পারে না। কেন না, উহাতে স্বাশ্রয়াদি-দোষ ঘটে। ্রশ্বর্ধ্যও অবি্ভারই 

করিত। সুতরাং জীব ঈশ্বরও নহেন। তাহা হইলে কেবল শুদ্ধ চৈতন্তই জীব, এই অভিমত 
অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু তাহাই বা কিরূপে ঘটে ? মনে কর, দেবদত্ত নাগক জীব শুদ্ধ চৈতন্ত- 

স্ববূপ। তাহাতে অঞ্জান আসিবে কি প্রকারে ? যাহাতে অজ্ঞান দৃষ্ট হয়, তিনি স্বয়ংই জ্ঞানা- 
শ্রয়। শুদ্ধ চৈতপ্েও যদি অজ্ঞান সম্ভাবিত হয়, তাহ! হইলে মোক্ষই বা কি প্রকারে সম্ভবপর 
হইতে পারে ? 
আরও কথ। এই থে, ঈশ্বর অবস্থাতে এই, অজ্ঞান থাকে ন|। হী নী য়ংই 

প্ঈীক্ষতের্নাশব্বম্” এই ব্রক্গহুত্র-ভাষ্যে লিখিয়াছেন, জীব--জ্ঞানপ্রতিবন্ধবিশিষ্ট € অর্থাৎ 

জীবের সর্বজ্ঞত। নাই )। কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞানে কোনও প্রতিরন্ধ নাই। শ্রৃতিও বলেন, 
ঈজ্ছর সর্ববজ্ঞ। £ | 
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'তাহ। হইলে আবার সেই পূর্ববৎ বলিতে -হয় যে, অল্ঞান-কল্পিত উপাধিতে জীব হয় ত্ব 
প্রতিবিদ্ব্ূপ অথবা আভাঁসম্বরূপ। 

মায়াবাদিগণের মতত্রয় সম্বন্ধে এখনে আর কিছুও আলোচন। কর! যাইতেছে । প্রথম 

নতেস্ীবের আশ্ররন্বরূগিণী অবিদ্ধা। জীবের নানাত্বহতু মবিষ্তাও নানাগ্রকার। তাহ 
হুইলে অবিদ্যা, তদাক্পন্বদ্ধ জীব এবং উহাদের বিভাগাদির অনাদিত্ব নিবন্ধন অজ্ঞানবিষমীতৃত 
বন্ধ, গুক্তিতে যেমন রজত-ভ্রম হয়, তব্রূপ জগংরূপে বিবর্তিত হয়েন। (ইহাতে জ্ঞানম্বরূপ 

্রহ্ষকে অজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে হয় )। 
অপর ছুই মতের অভিপ্রায় এই যে," অজ্ঞনবিষদীভূত ব্রদ্মই ঈশ্বর। ইহাতে 

“ অন্তর্যাধি-শ্রুতির বিরোধ ঘটে। জ্ঞানপ্বরূপ ক্রন্দই সর্বত্র অবস্থান করিয়া জীব ও জগৎ" 

কার্য বিধান করেন, ইহাই অন্তর্ধযামি-শ্রুতির তাৎপর্য;। 
যাহ! অজ্ঞানকৃত, তাহা অজ্ঞানরূপেই গৃহীত -হন্ন (বদজ্ঞানকৃতং তত্তেনৈৰ গৃহীতগ্, 

ইছাই প্রকৃত পাঠ )। অজ্ঞানবিষয়ীভৃত ব্রন্দই যদি 'জগতরূপে করিত হয়েন, তাহ! হইলে 
জীবের নানাত্বনিবন্ধন জগতেরও নানাত্ব কল্পনার আশঙ্কা হইতে পারে। ইহা ছুরধিগণ্য। 

মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্তই ঈশ্বর, এ কথাও বলিতে পার না। কেন না, ঈশ্বরের আশ্রয়ই 
মায়া। মান্নীবচ্ছিন্ন চৈতন্তই ঈখর, এ কথ! বলিলে তাহার অন্তর্ধ্যামিত্বে দ্বিগুণবৃত্বিবিরোধ- 

দোষ উপস্থাপিত হয়। 
“জীবত্ব অবিষ্তাকৃত”, ইহা শ্বীকার করিলে, অবিভাদি অনাদি হইলেও, অবিগ্তায় জীবের 

আশ্রয়ত্ব ঘটে ন1। রজ্জ. ও সর্পাদিতে অজ্ঞান থাকে না, অজ্ঞান থাকে সেই জীবে, যে জীব 

“রজ্জুতে সর্পত্রম করে। বীজান্কুরবৎ অজ্ঞানপরম্পর! দ্বার জীবস্বপরম্পরার প্রসক্তি 
হয়। জন্মে জীবের উৎপত্তি, মরণে উহার অন্ত এবং প্রতি জন্মেই উহার পার্থক্য 

গ্রসিদ্ধি ঘটে । € ইহাতে জীবাম্মা৷ যে অজ, নিত্য ও মোক্ষার্থ, এ শ্রোত বাক্য মিথ্যা হয় )। 

দ্বিতীয় মতে চৈতন্তের অবিষ্কা-গ্রতিবিষ্ব ঈশ্বর--চৈতন্তের আভামই জীব, ইহা মিথ্া।। 
এ স্থলে যে পদসমূহের সামানাধিকরণয আছে, উহা! *রজ্জ-সপ্* এইরূপ বাধায় 
সামানাধিকরণ্য মাত্র। (অর্থাৎ রজ্জ যেমন সর্প নহে, সেইরূপ অবিষ্থা-গ্রতিব্ঘি 
চৈতগ্তও ঈশ্বর নহেন। চৈতন্তাভাসও জীব নহে ।) জীব-ব্রক্দের অভেদ-নিষেধিক। শ্রুতি- 

সমৃহই শুদ্ধ সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন, সুতরাং উহাদেরই মহাবাক্যত্ব স্বীকার্ধ।। 
নুযুপ্তিতে সকলেরই লয় হয়, উখিত জীব পুনরায় সম্যক্প্রকার .প্রতিপর হইয়া 

থাকেন। ইহাতে কোনও অজ্ঞাত সততার অঙ্গীকার করা হয় না। এই অভিষত ঈশ্বর- 

গ্রতিপাদন পক্ষেও অবিরুদ্ধ হয়। যেহেতু উশ্বরের জাত সংস্কারই পরেও বর্তমান 

থাকে । 

অপর ছুই মত বলেন,--জীবনাশের মোক্ষত্বতঃার৷ এই সিদ্ধান্ত সম্যক্যূপে অপেক্ষিত 

হয় না। ইহাতে এই দৌষ.ঘটে বে, বেতৃদম্ৃদ্ধিনী অবিস্তার আশ্রয় নিরূপণ সর্ভাবন! ন৷ থাকাই 
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এন্থলে নিত্যত্ব হুইয়। উঠে এবং উহ! এ নিত্যত্ব ও নিরূপণাণক্যত্বদোষে হৃষ্ট হইয়া পড়ে। 
অপিতু বেদাস্তের ঈশ্বরকর্তৃত্ব ও সর্বজ্ঞাদিবাদও গ্রলাপবৎ হই! যায়। এততসমবন্ধে অত- 
পরে সবিস্তার আলো চন! কর। যাইবে। 

তৃতীয় মতে সন্ধ, রজঃও তম, এই হিগুণান্সিক! আবিদ! ব্রদ্ধকে আগ্রায় করিয়া থাকে । সেই 

অবিস্ত। কার্ধযলাঘবার্থ আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তিতেদে অবিস্তা ও মায় নামে অভিহিত হয়। 
জাবরণ-শক্তিতে চৈতন্ত-পগ্রাতিবিদ্ব হইলে উহ? জীব নামে উক্ত হয়েন এবং বিক্ষেপ-শক্তিতে 
গ্রতিবিিত চৈতণ্ঠই ঈশ্বর। ( অর্থাৎ অবিদ্ভোপহিত চৈতন্ত জীব এবং মায়োপহিত চৈতন্ত 
ঈশ্বর )। 

উপাধিনিষ্ঠনপে বিশ্বের অভিন্নভাবে প্রতীয়মান বিশ্বই প্রতিবিষব। "আমি ঈশ্বর, এই 

জগতের শ্র্টা, আমি জীব, আমি কিছু জানি না,» এইরূপ জ্ঞান উপাধিনিষ্ঠ চিৎপ্রতিবিদ্বেরই 

অধ্যবসায় মাত্র। ( অর্থাৎ ঈশ্বরকর্তৃত্ব ও জীবের অজ্ঞতা কেবল উপাধিরই বিলাসবিশেষ )। 

তোমাদের মতে শুদ্ধ, শ্বপ্রকাশ ব্রন্মে অবিষ্যা-সমঘন্ধের বিরোধ নাই। বিরোধ না থাকুক। 
অবিস্তার আর কোন আশ্রয় নাই, যেহেতু উহার আর অপর নাশক নাই। দিব! হই প্রহরে 

সর্বত্রই আলোক, কেবল উল,কই অন্ধকার দর্শন করে, উলুকের নিকট অন্ধকার, অপর 
সকলের নিকটই আলোক-_স্থতরাং নির্র্িরোধ ৷ সেইরূপ সাক্ষী চৈতন্তের আলোক্,নাই, 
প্রত্যুত উহ! প্রকাশ, তজ্জন্ত প্রমাণ-বৃত্তির স্কোতক। এই হেতু ঈশ্বরাধীন অবিস্তা অনাদি জীবের 
অনৃষ্টবশতঃ সব, রজ ও তমের প্রীত্যেকের আধিক্যে স্ষ্ট-স্থিতি ও লয়কার্ধ্য সম্পন্ন করেন।* 
অন্তান্ত ব্যক্তির! বলেন,_ইহ! অযুক্ত | অনাদি সময় হইতেই এই অনন্তাশ্রয়৷ অবিষ্কা বারা জীবা- 
দির দ্ৈতত্ব প্রকর্িত হুইয়! আপিতেছে ; এই ছৈত কল্পনার অন্ত কল্পক নাই। জীবাদি দ্বৈত- 
করন! অবিষ্ভারই স্বভাঁব। অগ্নির যেমন উষ্ণতা নিত্যধর্ম, সেরূপ শক্তিমত্তাভাবে অথবা 

তাহা হইতে অপর কোন বস্তর ভাবে শক্তিমত্তিক্ন যেমন শক্তি থাকিতে পারে না, সেরূপভ্ভাব 
ব্রদ্দের সহিত এই অবিদ্ভার সম্বন্ধ নাই । ফলতঃ স্বাভাবিকত্ব, আরোপিত্ব বা ভটস্থত্বঃ এই সকল 

ভাবের কোনও ভাবে ব্রন্ষের সহিত অবিগ্।র সম্বন্ধ নাই। সুতরাং পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয় ব্যতাত 
চ্ষু-কর্ণাদির স্তায় যেমন ষষ্ঠ ভ্ঞানেন্তরিয়ের একাস্ত অভাব, এই অবিগ্ভারও তেমনই একান্ত 
অভাব। নিত্য, শুদ্ধ, অতৈত চৈতন্তের গ্রতিবিষ্বত্ব স্বীকার করিলে এই দোষ ঘটে যে, একত্তঃ 

* ছী'মদ্তগধদ্গীতার় উক্ত হইয়াছে,-- 

ময়াধাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুয়তে মচর।চরম্। ' হেতুনাঁনেন কৌস্তের জগদৃবিপদ্নিধর্বতে ॥ 

শীন্বেলদেব বিদ্তাতৃষণ ইহার টাক! করিয়! লিখিয়াছেন,-_“সতাদ্ষজেন প্রকৃত্যধ্যক্ষেণ ময় সর্ব্শবরেণ জীব- 
ূ্বপূ্বর্্ুতরা বীক্ষিত। প্রকৃতিঃ সচরাচরং জগং দয়চে জনয়তি বিধমঞ্জণা সতী । অনেন জী বপূরবকর্ণানু- 

কেন মধীক্ষণেন ফেুমা তব্জগৎ বিপরিবর্জতে পুনঃ পুনঃ উত্তধতি।* ইত্যাদি। 
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এতিবদে করনা-কর্তৃত্বাদি অভাব; ইহার উপর যদিও তাদুশ কল্পম। কর, তাহাও নিষ্কল। 
জলে যেমন সুর্যের প্রতিবিশ্বপাত হয়, সর্বব্যাগী ব্রদ্মের ব্যবহিত কিরণচ্ছট। কাহার উপয়ে 

সম্পতিত হইবে? সুতরাং প্রতিবিশ্বত্ব সংঘটন একেবারেই অসস্ভব।* অতএব ব্রন্ষে অবিস্তা- 
মন্বন্ধ সিদ্ধ হইলে পর, অবিষ্থার ব্রহ্ধ প্রতিবিষ্বন্বরূপই জীবু, এই পিথ্ধান্ত সিদ্ধ হইতে পানে। 

আবার এইরূপ সিদ্ধান্তান্ছসারে জীব সিদ্ধ হইলেই ব্রন্ষে ভীবকর্লিত অবিচ্চা-সম্বন্ধ স্থির হে 
পারে; স্থতরাং ইহাতে পরম্পরাশ্রয়-গ্রসঙ্গ বা অন্টোন্তাশ্রয় দোষ ঘটে। 

্রন্মে অবিস্তা-সববন্ধ কল্পি ত.হইলে তাহার ফণ এইরূপ ঘটে। উলুক যেন দিবা ছুই প্রহরে 
প্রথর ুধ্য-জ্যোতিতে অবস্থান করিয়াও অন্ধকার দেখে, ব্রহ্ধন্বরূপ জীবও তদ্জরপ অবি- 

দ্যার অন্ধকারে অবস্থান করে । সেই অবিদ্যা-সন্বন্ধ দ্বারাই অবিদ্যা, জীবতত্ব, ঈশ্বরত, 
এই ভ্রমজ্ঞানের উদ্ভব হয়। আবার তাহ! হইতেই জীবাদি লঙ্গণ-প্রতিবিষ্ব-গ্রথপক অপর 
উপাধির কর্ন! করা হয়। এইরূপ কল্পনার কোনও অর্থ থাকে না 1 (এইরূপ কল্পনার বার্থতা 

সহজেই প্রতীরমান হয়)। জ্ঞানবানে অজ্ঞান দেখা যায়, তাহ। সম্তাবিতও হইতে পায়ে । কিন্ত 
জঞানমাত্তবস্ততে কখনই উহার সম্ভাবন! হয় না। কেন না, জ্ঞানে ও অজ্ঞানে অত্যন্ত বিরোধ । 

যদি বল, মরীচিকায় যেমন জলের কল্পন! হয়, তদ্দরপ স্বীকারধ্য না হইবে কেন? তাহা 
বলিতে পার না। যেহেতু কল্পনাময় উপাধি সম্বন্ধে প্রতিবিষ্বের সম্ভাবনা নাই। 

যদি বল, মানিলাম, সমগ্র আকাশের অবয়ব নাই। কিন্তু এক হস্ত-পরিমিত অত্য- 
্লাংশ আকাশের একদেশবিশিষ্ট অবয়ব ম্বীকারপূর্বক উহাতে যে সুধ্যরশ্মি আপতিত 
হইয়া, সেই আকাশের সহিত একাত্মতা গ্রাপু হয়, উদ্ধার অব্যবহিত সৃষ্টির প্রতিবিষের ন্যায় 
অখণ্ড ব্রন্মেরও ক্ষুদ্রতম অংশের প্রতিবিষ্বাভাস স্বীকার করিলে ক্ষতি কি? উহা অবশ্তই 
অতি-সন্বন্ধ-দৌষ-হুষ্ট হয় ন|। 

তোমার এ উক্তিও যুক্তিযুক্ত নহে। কেন না, যাহার রূপ আছে, তাহারই প্রতি- 
বিশ্ব হয়, নীরূপে প্রতিবিশ্ব-সম্ভবনা! কোথায়? উপাধিরও কোন রূপ নাই, সুতরাং 
উপাধিরও প্রতিবিষত্বের অত্যন্ত অসম্ভব। দেহের সহিত তাঁদাত্বযভাবপ্রা্ড চৈতন্তেরও 
দেহুপ্রতিবিষ্বত্ব কাহারও উপলব্ধির বিষয় নছে। 

* সর্ববসন্ার্জিনীকার বটসনর্ভ গ্রগ্থের তত্বসন্দর্তে সংক্ষেপ হুতাকারে এই বাধ খণ্ডন করিয়াছেব। বধা... 

নির্ধন্বকণ্ত ব্যাপকন্ত নিরববস্য চ প্রতিবিন্বত্বাযোগোপি উপাধিসব্বত্ধাভাবাৎ বিশ্ব প্রতিবিদ্বতেদাভাবাৎ দৃষ্ত- 
ত্ব।ভাবাচ্চ। উপাধিপরিচ্ছিন্নকে শস্থজ্যোতিরংশসোব প্রতিবিস্বে! দৃণ্ততে। ন তু আকাশম্য দৃষ্ঠত্বাঙ্াবাদেব। সদ্- 

বলদেব হিদ্যাতৃষণ টাকায় লিখিয়াছেন, রূপা দিধর্ঘম বিশিষ্টন্ড পরিচ্ছিন্নস্য সাবয়বন্য চ হুর্যযাদেত্তঘিদুরে জলা 
ছাপাধো প্রতিবিদ্বে। দৃষ্টঃ। তথ্বিলক্ষণন্য বরন্ষণ: সন শঞ্যো। ব্ক্তম্। 

+ তত্বসন্দর্ভেও গ্রন্থকার এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। বথা,ব্রক্ষচিগ্নাত্রত্বেনাঞ্িব্যাষোগস্যাত্যত্তাতা বাম্পবত্বাৎ 

শুদ্ধং তদ্বেব তদ্যোগাদশুদ্ধ্য| জীবঃ পুমত্তদেব জীবাবিষ্যাকল্পিতসায়।অয়্বা দীখরত্তদেষ চ তগ্মায়। বিধত্বাজ্জীৰ ইতি 

(বিরোধত্দযন্থ এব স্যাৎ। 
৪8৩ 
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জাবার দেখ, মুখাদির দৃশ্ত-প্রতিবিদ্বের ত্রষ্টা মুখ নহে--মপর বাক্তি। এ স্থলে জীবেশবর- 
কূপ প্রতিবিষ্বের প্রতিবিশ্বতাপ্রাপ্ত ব্রন্মের ভ্রষ্টী কে হইবে? অপি চ দৃশ্ততবেই ব 

জড়ত্ব না হইবে কেন? এই সকল অম্ুপপত্তিবশত্ঃ গ্রতিবিত্ববাদ অতি তুচ্ছ হইয়! পড়ে 

প্রতিবিষ্বে নিজোপাধির কল্পনা ও বিনাশের নিমিত্ত তুচ্ছভাব প্রদর্শন না করিলে 
এই দৌঁষ ঘটে যে, জীবের প্রামাণ্যজ্ঞান দ্বাধাও সেই উপাধিরূপ অবিদ্য/ নাশের 

সম্ভাবনা . থাকে ন। এ্রঠিবিষ্বিত বস্তর উপাধিনাশের কথা দুরে থাকুক, বিশ্ব ও 

প্রতিবিম্ব পৃথক অধিষ্ঠানে অবস্থিত বলিয়! প্রত্যক্ষই ভেদেপলব্ধি ঘটে। তাহাতে দেখা 

যায়, প্রতিবিম্বসধশালনেও বিশ্বসঞ্চলন দৃষ্ট হয় না। বিশ্বের বিপরীত দিকে প্রতিবিষ্বের 

উদয় হ্য়-হুর্যের উদয়ান্ত দর্শন না করিলে স্বচ্ছ পদার্থে কেবল এ আভান-জ্যোতিই দৃষ্ট 

হইয়া থাকে--কেবল শ্বচ্ছ বস্ততে সংযুক্ত দৃষ্টিবশতঃ তছু্গত প্রতিবিষ্ষ দেখিতে পাওয়া 

ধায়। এতাদৃশ স্থলে দর্শনেক্জিয়ের সহিত গ্ররুত বিষবস্তর যোগ ঘটে না। এই সকল অবস্থায় 

প্রতিবিদ্বের বিষ্বত্বাভাবে বিশ্বনাশেই আভাসনাশের স্তায় মোক্ষতার প্রসঙ্গ হইয়! পড়ে। 

(অর্থাৎ বিশ্বনাশ হইলে যেমন তদাভান প্রতিবিম্বের নাশ হয়, সেইকপ ত্রদ্ম নাশ 

হইলেই অবিদ্যোপাধিক জীবতবনাশ-জনিত মোক্ষত্বের প্রসঙ্গ হয়। এইরূপেও প্রতিবিশ্ববাদ 
দুষ্ট হইয়া পড়ে )। 

অপি চ ঈশ্বর নিত্য-বিষ্ভাময় ); জীব অনাদি কাল হইতেই "আমি জানি না" এই ভবে 
অবিস্তোপহিত। ব্রন্মে বিক্ষেপরূপ অবিগ্তাংশ-সম্বন্ধ কল্পনাগ্ যুক্তি, না থাকায় ঈখরাকার 
গ্রতিবি্ব কোনও প্রকারে উপপন্ন হয় না। এ অবস্থায় যদি জীব ও ঈশ্বরের পৃথক্ 
'পৃথক্ উপাধি শ্বীকার কর! যায় তাহাতেও দোষ ঘটে। দোষ এই যে, বৃহ্ধারণ্যক 

উপনিষদে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সর্বাস্তর্যামি সম্বন্ধীয় শ্রুতি আছে, সেই সকল শ্রুতির বিরোধ 
ঘটে । দুগ্ধজলবৎ পরম্পর মিশ্রিত উপাধিঘক্নে প্রতিবিষ্বের একৎই সম্ভাবিত হয়। এই 
দোষ পরিহারের জন্য ঈশ্বরকে ঘদি অবিদ্যার গ্রতিবিঘ্ব না বলিয়া, মায়া-প্রতিবিন্ব বলা 

হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের স্বশক্তি ও মার়াবশীকরণত্ব গুণের অভাবে তাহার 

্রবর্য্যের অসিদ্ধি হয়। প্রত্যুত জলে চন্ত্র-প্রতিবিশ্ব যেমন জলের ক্ষোভে ক্ষুব্ধ ও' জলের 

স্থৈর্য্যে স্থির হয়, ঈশ্বরকেও সেইরূপ উপাধির বস্তায় তচ্চেষ্টানুগত হইতে হয়। গাহা 

হইলে ঈশ্বর মায়াধীশ না হইয়া, নায়ার বশীভৃতই হইয়া পড়েন। আর অধিক কথ! কি, 

শ্রুতি-পুরাণাদি-প্রসিদ্ধ পরমেশ্বরস্বূপের মার়িতামাত্র ম্বীকারে তাহার নিন্দাঞ্জনিত 

র্বার অনির্বচনীয় কোটি কোটি মহাপাতক-প্রসঙ্গ টিয়া উঠে । শীঙ্কর শীরীরক ভাযেও 

এই নিমিত্ত “অনুব্ধগ্রহণাৎ ন শথাত্ব ” এই স্ত্রের ভাষ্যস্থলে প্রতিবিদ্বত্বের উল্লেও দু 

. হইলেও তৎপরন্ত্রের ভাঁষ্যে প্রতিবিষবসাদৃশ্যই স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে প্রতিবিশ্বত্বকে 

আভাসরপে- স্থাপিত কর হইয়াছে। এ স্থলে আভাকেও গ্রতিবিষ-তুল্যই বলিতে হইবে। 
প্রতিবিষ্বের সাঁভাস কিন্তু গ্রতিবিষ্ব-তুল্য; বস্ততঃ প্রতিবিষ্ব নহে। 



অনুব্যাখ্যা ৬১৫ 

এই সকল যুক্তিবলে পরিচ্ছেদ ধতিবিষ্ব ও আভাস যুক্তিযুক্ত ন! হওয়ায়, ব্রহ্ম হইতে 
জীবচৈতন্তসমূহ ভিন্ন বলিয়াই স্থিরীক্কৃত হইল। 

সুতরাং “নেতরোত্মুপপত্তেঃ* (ব্রনস্থ, ১১১৬) এবং “ভেদব্যপদেশাৎ ৮* (ব্রহ্গন, 

ক্ষ হতে ভীবটৈতত্ত-- ১1১১) এই ছুই সুত্রের কল্পনাময় ব্যাখ্যার সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। 
সমূহের ভেদ। বাস্তব ভেদে “সোৌইকাঁষয়ত*,”“স তপোহতপ্যত*, *স তপত্তপ্ু। ইদং 

সর্বমস্থজত যদিদং কিঞ্চ*, প্রসো। বৈ সং”, *রসং হেবায়ং ল্বনন্দীভবতি* ইত্যাদি বাকোর 
গীড়ন হয় না ( অর্থাৎ এই সকল শ্রোত বাক্যের স্বারস্ত সংরক্ষণপূর্ববকই বাস্তব ভেদার্থ প্রতীত 

হয় )। | 
“হা হইতে অন্ত দ্রষ্টা নাই” বৃহদারণ্যকে ইত্যাদি ভাবাখ্ুক যে সকল শ্রুতি আছে, 

সেই সকল শ্রুতির তাৎপর্য এই বে, উহ্বারা! পূর্বববৎ সম্ভাবিত, ইহ! অপেক্ষা যে অন্ত কোন 
ড্র আছে, তাহারই নিষেধ করিতেছেন। | 

শ্বেতাশ্বতর বলেন,_-“ইনি মূল কাঁরণ। কারণসমূহের অধিপতিগণেরও ইনি অধিপতি । 
ইহ্ছর কোন জনিত নাই, কোনও অধীশ্বর নাই।” এই শ্রত্যর্থের অভিধেয় এই যে, ঈশ্বর 
হইতে অপর কেহ প্রকৃতির স্য্টি নিমিত্ত ঈক্ষণকর্তী নাই। শঙ্করভাষ্যেও ইহ স্বীকৃত হই- 

য়াছে। বথা,জল ও তেজাদির যে ঈক্ষণ-শ্রবণের কথা শুনা যায়, তাহ। পরমেশ্বরের, আবেশ- 

বশতই হইয়। থাকে । প্নান্তোহতোহন্তি ভ্র্।* এই শ্রুতি দ্বার। ব্রহ্মাতিষ্টিক্ত অন্ত কেহ যে জ্রষ্া 
আছেন, তাহার প্রতিষেধ করা হুইয়্াছে। ছান্দোগ্য উপনিষৎও বলেন,_-“তদৈক্ষত", ইহাঁতে 
প্রাককত ত্রষ্টা স্বীকৃত হয় নাই; নিত, স্বতন্ত্র, চিত্ঘরূপ দ্রষ্টাই উপনিধর্দের প্রতিপাগ্ভ। “বিবঙ্ষিত- 

গুণোপপত্রেশ্চ” (তরঙ্গ, ১২২) এবং “অন্ুপপত্তেস্ত ন শরীরঃ* (ক্রহ্মহ, ১২৩) এই 
হুত্রান্থদারে জীবাতিরিক্ত, জীব হইতে অধিক, পারমার্থিক গুণসমূহ যে পরমেশ্বরে আছে, 
তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে । আরও কথ! এই যে, মার়াবাদীর! কল্পন। করেন, জীব নিজের 
অজ্ঞানের দ্বার! নিজের আত্মায় জগৎ কল্পনা করে। কিন্ত ঈশ্বর ভিন্ন অপরের দ্বার! জগৎ রচনা 
হয় না। ঈশ্বর ও জীব ভিন্ন তৎকল্পিত অপর কাহাতেও এই সকল গুণ উপপন্ন হয় না--নিগু 
ত্রদ্বেও গুণের কল্পনা অযৌক্তিক ”সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ* (রন্ধন, ১২৮ ) 

এই সুত্রের অর্থও পূর্ববৎ। সম্বাদাদির স্তায় সম্ভোগ শঙ্জের অর্থও "সহভোগ*, ইহার অপর 

কোন অর্থ উপপন্ন হয় ন| ( উক্ত সুত্রের অর্থ এই যে, পরমাত্মার বৈশেম্যপ্রযুক্ত জীবের সহিত 
সমান ভোগ হইতে পারে ন1)। এ স্থলে সহার্থ দারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ অঙগীকৃত হইয়াছে-- 

জীব-ত্রন্ষের প্ুক্য এই স্থত্রে প্রদর্শিত হয় নাই। মূল সুত্রে বৈশেষ্যাৎ, এই শব ছায়া জীব 
ও পরস্মাত্মার বিশিষ্টতাই স্বীকৃত হইয়াছে -এরই আত্মার অবস্থাতেদে ভেদ স্বীকার করা 
এই সুত্রের অভিগ্রেত নহে। 

অপর একটি স্থত্র এই যে, প্গুহাঁং প্রবিষ্টাবাস্বানৌ হি তাদ্শনাৎ* (ক্ষ, ১২১২), 
(অর্থাৎ হাদয়.গুহায় ছুই আত্ম। আছেন-সজীব ও'পরম। শ্রুতিতে ইহাই দুষ্ট হয়)। “তাহার 



৬১৬ পরমাত্বসন্দর্ডের 

স্থষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন*, এই তাৎপর্যের শ্রুতি ও উক্ত বাক্যের প্রতিপাদক 
এই শ্রুতিতে ইহাই বুঝ! যায়, জীবাঁত্বরূপেই ইনি দেহে প্রবেশ করেন, পরমাত্ম। উপাধিকূপে 

শরীরে প্রবেশ করেন এবং উপাধিরূপে প্রবিঃ পরমাত্বার এই শরীর, এরূপ অর্থ অসঙ্গত; 

যেহেতু এ স্থলে উভয়রূপেই প্রবেশাল্গীকার দৃষ্ট হয্ন। এ সম্বন্ধে ম্প্টতঃ শ্রোত প্রমাণও আছে; 
উহাদ্দের মর্দন এইরূপ,-সুক্কৃতিলন্ধ শরীরে হদ্গুহাতে অবস্থিত ছুই বস্ত অবশ্থস্তাবী 

কর্মফল ভোগ করেন। তাহার! ছায় ও জ্যোতির হ্ভায় পরস্পর বিরোধী ধর্মশীল--ইহা! 
জানিগণ, কন্সিগণ ও ভ্রিনাচিকেতগণ ( নাচিকেতার বাক্যার্থজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ) বলিয়া 
থাকেন।--€( কঠ উ, ৩১)। 

“পরমেশ্বর ও জীব, এই ছুইটি পক্ষী একত্র সমানভাবে দেহরূপ সমান একটি বৃক্ষ আশ্রয় 

করিয়। অবস্থান করেন। তন্মধ্যে জীব,পক্ষী সুখ-ছুঃখরূপ বিবিধ কর্মফল ভোগ করেন। 
ঈশ্বরদ্বরূপ পক্ষী ফলভূক্ ন! হইয়া প্রোজ্জল ভাবেই অবস্থান করেন।*--( শ্বেতাশ্বতর উ, 81৩, 
মুণ্ডক, ৩১১ )। 

পরবর্তী শ্রুতির ব্যাখ্য। স্বন্ধে কিঞিং মতডেদ আছে। গৈঙ্গিরহন্ত ব্রাঙ্গণে লিখিত আছে,_- 

*সত্বং অনমঈন্ অন্তোইভিচাকৃশতি।” এই স্থলে “অনগ্নন্ যোৎ ভিপস্ত তি” অর্থাৎ না খাইয়! 
ধিনি দর্শন করেন, তিনি জঞ। নুতরাং এই ছুই বস্ত সত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ, এই অর্থ বুঝায়। ইহার 

বিশদ অর্থ--অস্তঃকরণ ও জীব। উক্ত স্থলে যে ব্যাখা! কর! হইয়াছে, তাহার মর্ম এই- 
রূপ,-_যাহ! দ্বারা ম্প্র দৃষ্ট হয়, তাহা সত্ব) ধিনি এই শরীরের উপত্রষ্টা, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। 
পৈষ্নিরহস্য ব্রাঙ্গণের. এই ব্যাখ্যায় যে সত্ব পদ আছে, তাহার অর্থ অন্তঃকরণ নহে; উক্ত 

স্থলে লত্ব শব্ের নর্থ জীব এবং ক্েত্রজ শবের অর্থ পরনাত্মা। ইহাই লঙগতার্ঘ। শ্থাধতিং 
অর্থ।ৎ "ভোগ করে? এই ক্রিয়া চেতনধর্ম্ম বস্তকে বুঝায়) স্থেতরাঁং উহ! অন্তঃকরণ হইতে পায়ে 

না)। ক্েত্রজসমূহে কর্মফলের অনশন অসস্ভব। এ স্থলে সবাদি শব বারা জীবাত্ম! ও 
পরমাত্ম॥, এই উভয় অর্থ দ্যোতিত হইয়াছে । জীবকে ষে সত্ব বলিয়। অভিহিত কর। হইয়াছে, 

তাহার কারণ এই যে, শ্রুতিতে বল! হুইপ্নাছে, এই জীবই সত্ব--সত্ত্বের অধিষ্ঠান বলিয়াই জীবকে 

সত্ব বল! হই়াছে। পৃথিবী ইহার শরীর, ইত্যাদি লক্ষণ দ্বার! শরীর অন্তর্ধ্যামী করিয়া! পরমা- 
আ্বাকে "শারীর* বলা হইয়াছে । বৃহ্দারণ্যকে বল! হইয়াছে, “যোহয়ং শারীরঃ* ( বৃহদারণ্যক, 

৩৯১৯)।.পরমাত্মা! সন্বন্ধেই 'উপদ্রষ্টঃ শবও প্রপিদ্ধ। গীতাতে লিখিত আছে,--ইনি উপড্রষ্টা, 
অনুমস্তা, ভর্তা, ভোত্তা ও মহেশ্বর | -( গীতা, ১৩1২২ )। - 

 [স্থিত্যদনাভাঞ্চ, (ত্রপ্ধনথ ১৩৬ ) এই ব্রহ্গনুত্রের ব্যাধ্যার শ্রীমৎ শব্ষরাচাধ্য বলেন) 
এক বৃক্ষে (দেহে) ছুই পক্ষী ( আত্মা ) আছেন। এই উভয়ে উভয়ের সখা । ইহার পরেই বল 
হইয়াছে, এই উভয়ের একের স্থিতি € ওদাসীগ্ত ) অপরের (ভোগ ) এই ছৈত বিবেচন 

বিরুদ্ধ। . 

ইহার পরে ্রকাশীদিবনৈবং পরঃ* (ক্রন্দন, ২৩৪৫ ), “্ারপ্তি চ (বরন, ২৩1৪৬ ) 
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ইপ্যাদির ব্যাখ্যায় “তয়োরন্যঃ পিপ্ললম্” এই শ্রুতিবলে প্রীমৎ শঙ্করও জীবের কর্মফল 
গ্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং 'এই জীব আত্মা দ্বার দেহে প্রবেশ করিয়া” ইতি তাৎপ. 

ধ্যাত্বক শ্রোত বাকোো যে তৃতীয় বিভক্তির প্রয়োগ আছে, উহা “সহার্থ-নির্ণায়ক । শারীরের 
আত্মত্বপ্রসিদ্ধি আছে বলিয়াই আত্ম শব্ধের প্রয়োগ কর হইয়াছে। ইহার প্রমাণ শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদে দ্রষ্টব্য। বথা,_-“ক্ষরাযুনা বীশতে দেব একঃ1” এখানেও ভেদ প্রদর্শনের অন্তাই 
এইরূপ বল! হইয়াঙ্থে। অথবা এ স্থলে আত্ম! শব্ধ দ্বার! আত্মার অংশই কথিত হুইয়াছে। 

“শারীরশ্চোভয়েখপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে” (ব্রদ্ধস্থ, ১২২৭ ) এই ত্রশ্থসথত্রও পূর্ববদ্- 
ভেদঘ্মোতক। “যে বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্, ষঃ আত্মনি তিষ্ঠন্ ইত্যাদি বুহদারণ্যকীয় শ্রুতিতে 

মাধ্যন্দিনগণ পৃথিব্যাদির অধিষ্ঠানস্বরূপ পরমাত্মীকে ভেদরূপেই নির্দেশ করিয়াছেন, ইহা. 

শ্ীমৎশঙ্করাচার্য্ের ভাষ্যেও দৃষ্ট হয়। নিযনলিখিত ব্রন্মহুত্রগুলি ভেদগ্োতক,--১। বিশেষণ- 
ভেদব্যপদেশীভ্যাং চ নেতরৌ (১/১২২)। ২। জগদ্বাচিত্বাৎ (ব্র্স্থ,। ১181১৬)। 
৩। পরাভিধ্যানাত্ত তিরোহিতং ততো হাস্ত বন্ধবিপরয্যয়ৌ (ব্রন্মস্থ, ৩২।৫)। এতত্যতীত 
ভ্দেন্োতক আরও বহুল ব্রহ্মহ্ত্র আছে। যথা,_-*শান্্ৃষ্া। তৃপদেশো বামদেববৎ* (ত্রন্ধন্থ, 

১/১/৩০ ) এই সুত্রের ব্যাখ্যায় একটি শ্রুতি আছে; তাহার মর্ম এই যে, ইন্দ্র বলিতেছেন, 
আমি প্রাণ, আমি পুরুষ। ইন্দ্র নিজেকে পরমেশ্বররূপে অভিমান করিতেছেন । “তত্বমসি? 

ইত্যাদি অভেদ গ্রতিপাদক শান্ত্রতাৎপর্য্যে এইরূপ প্রয়োগ সম্ভাবিত হয়। এই জীবে ও 
পরম৷আ্ায় এইক্প প্রক্যগ্রতিপাদ্ক শ্রুতি উভয়ের চিদাকারসমানত্ব অবলম্বনেই শ্বীক্কত হয়__ 

কোথাও বা অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠাতার একশব্বোপলব্ধিতে, কোথাও ব! এক শরীপ্র ও শরীরীর 

তাদৃশ 'একশবোপণবিতে এইক্প গ্রয়োগ হয্। যেদন বামদের বনিয়াছিনেন, আমি মন 
ছিলাম--আমিই হূরধ্য ছিলাম ।--( বৃঃ আঃ, ১1৪।১* )। 

*্উত্তরাচ্ছেদাবিভূতিম্বরূপন্ত* (ব্রন্মকু, ১৩।১৯) এই সূত্রের ব্যাখ্যাতে ভেদবাদ স্থাপিত 
হুয়। পুর্বে ্হর”বাকে দহর শব্ষের অর্থ পরমেশ্বর এইরূপ নি্নীত হইয়াছে। 'জীব+ অর্থ 
প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহার পরে “অপছতপাপ্] ইত্যাদি ধর্মকথন দ্বারা জীবেও এই 
সকল ধর্ম ্ রুত হয়। এই সুত্রান্থসারে বুঝ! যায়, এই আবিভূতম্বরূপই জীব। মুক্তাবস্থায় 
ভগবৎগ্রসাদে জীৰ ভগব7্গুণ প্রাপ্ত হয়। মুণ্ডক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,--"জীব পরমসাম্য 
লাভ করেন।”--( সুগডক, ৩১৩ )। 

সনেহ হইতে পারে যে, দছর-বাক্যে দর্থর শবে জীবকে বুঝায়, কি ঈশ্বরকে বুঝায়? উভরকে 
বুঝাইলে বাক্য-ভেদ-দোষ ঘটে। এই শঙ্কা নিবারণার্থ অপর হৃত্রের অবতারণ! কর! হইয়াছে,--. 
প্জন্ঠার্থশ্চ পরামর্শঃ* (্রন্মহ্। ১৩)২০)। পরমেশ্র-স্বরূপ প্রদর্পনার্ঘ তটস্থ লক্ষণ দ্বার! পুনঃ পুনঃ 

জীবম্বরূপই” বলা হইয়াছে । স্থানবিশেষে জীব্রঙ্গের এীক্য-বাকাও দৃষ্ট হয়। উহা! সাধর্শ্যাংশ- 
মাঅগ্তোতক । ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হুইয়াছে,_-“মুক্ত জীব বথেচ্ছ ভ্রমণ, তক্ষণ, বিহার ও 
রণ করেন* (ছা, ৮৯২৩ )। ইহার পূর্বেই জীবের ও পরমাত্মার তেদ কুধিত হইয়াছে। 
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বথা,-“এইরূপ এই নুযুপ্ত, সম্যক্ প্রসন্ন আত্মাও এই শরীর হইতে পৃথক্ হইয়৷ পরম জ্ঠোতী- 
রূপ প্রাপ্ত হয়েন। সেই লময়ে ইনি উত্তম পুরুষ হয়েন।”--€ ছাঃ, উঃ, ৮১২1৩)। 

হুত্রন্থ "আবিভূতিম্বরূপ* এই পদ বহুব্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন হুইয়! জীবরূপেই অভিহিত হইয়া 

থাকেন। (আবিদ হইয়াছে শরীর ইহার, এই অর্থে আবিভূতশ্বরূপ -জীব।-_শাঙ্কর 
তাস্য। ) এ স্থলে “পরমাত্বার্থ কর! কষ্টকল্পনাজনক। 

মৈত্রেয়ী ত্রাহ্মণেও উক্ত হইয়াছে, আত্মকামনাতেই দকল প্রিয় হয়। সেই এই আত্ম রষটব্য। 
ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে ধে, জীবই দ্রষ্টব্য, এই নির্দেশ করিতে যাইয়া! পরে 
জীবেরই পরমাত্মত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাই সাধারণতঃ প্রতীত হয়। কিন্তু বাস্তবিক 
অর্থ তাহা নহে। কেন না, জীবাত্স। পরমপুরুষের আবিভূ্তিবিশেষ। ইছার ষখার্থ স্বরূপ 
পরমপুরুষ। শাত্মাকে জানিতে হইলে পরমপুরুষকে জানিতে হয়। ন্ৃতরাং অগ্রে পরম- 
পুরুষের জ্ঞানোপযোগা জীবাত্মার উপদেশ করিয়া, পুনর্ধবার “আত্ম! বৈ” ইত্যাদি বাক্য দ্বার! 

পরমাত্মাকে অমৃতদ্ধপে জানিতে হইবে, এই উপদেশ কর! হইগ্লছে। «সেই মহাভৃতের 
নিশ্বসিত এই খগবেদাদি* ইত্যাণ্দ শ্রুতি পরমাত্মপ্রতিপাঁদক । 

এই অভিপ্রায়ানসারেই স্বয়ং শুকদেব লিখিয়াছেন,_-*এই হেতু স্বীয় আত্ম! প্রিয়তম ।” 
(শ্রাভাগব্ত, ১০ ১৪৫২ )। এই কথ! বলিয়া পরে লিখিয়াছেন,--”এই শ্রীকুঞ্ণকে নিখিল 

আত্মার আত্ম! বলিয়া জানিও।*--( শ্রীভাগবত, ১০।১৪:৫৩)। শ্রীভগবান্ অথিলের আত্ম! । 
সেই হেতু স্বীয় আত্মাও প্রিয়তম । ম্ৃতরাং জীবায! পরমেশ্বরের ম্বরূপ হইতে ভিন্ন । 

যদি বল, পরমেশ্বরের শ্ববূপ হইতে আত্ম! ভিন্ন, তাহ! হইলে একটি ব্রহ্মহত্রের বৈযর্৫ঘ্য কল্পন 

হয়। “যাবৎ বিকারাত্ত, বিভাগে! লোকবৎ” ( ব্রহ্মস্থ, ২৩1৭ ) ভিননত্ব স্বীকার করিলে আত্মার 
বিকারত্বপ্রাপ্তি স্বীকার করিতে হুয়। (ব্রহ্গসথত্রটির অর্থ এই যে, লৌকিক বিকারের স্তায় 
শ্ররতিতেও বিকার পর্যন্তই বিভাগ করিয়াছেন। বিভাগ শব্দের অর্থ উৎপত্তি। ) যাহ! উৎপর়, 
তাহ! বিকারী। আত্মাকে অন্ত পদার্থ বলিয় স্বীকার করিলে ইহাকেও ৰিকারপ্রাপ্তির অধীন 

হইতে হয়। সুতরাং আত্মাকে যদি একমাত্র নিত্য ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বল! যায়, তবে ইহা 

বিকারী না হইবে কেন? এতহ্ত্তরে বক্তব্য এই যে, আঁত্। বিকারশীল পদার্থের সমধর্্মক 
নছে। বিকারশীল জড়াদি বস্ত হইতে আব্বার যে বৈধন্ম্য আছে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তজ্জন্ত 
কোনও প্রমাণের অপেক্ষ। নাই। 

আম্ম। প্রমাণাদি বিকার-ব্যবহারের আশ্রনস্ব্প। আত্মগ্রত্যয় না! হইলে ' কোনও 
প্রমাণাদি বিকার ব্যবহার হয় না। আম্মপ্রতায় তৎপূর্বেই সিদ্ধ হয়। সুতরাং বিভাগযুক্তি 

লব্ধ -ন্তায়ের অবতরণ এখানে হইতে পারে না। এবিষয়ে আমদের এমন নিত্যত্ব শ্রুতি 
আছে, যাহাতে বৈকুঠাদি বস্তরও নিত্যত্ব সম্বন্ধে উপদিষ্ট হয়। আত্ম! যে উৎপন নঁহেন এবং 
তাহার সত্বন্ধে,ষে বিকারিত্ব প্রভৃতি দোষের আশঙ্ক। নাই, এ সথ্বন্ধে ম্পঃতঃ ব্রন্ষনুত্র এই যে, 
*নাস্বা শ্রতেশিক্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ” (ব্রদ্ধহ। ২৩১৭ ) অর্থাৎ আত্ম। উুৎপন্ধ নহেন -শ্তিতে ও 
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শ্থৃতিতে আত্মার নিত্যত্ব সম্বন্ধে বহুল প্রমাণ আছে। এই সুত্র দ্বার! পূর্বহৃত্রের আশঙ্কা! অপ- 
সত হ্য়। স্থতরাঁং এই জাতীয় শ্রুতি ও ব্রন্গসথত্রান্থসারে দিদ্ধান্ত হইয়াছে যে জীব পরমাস্মা 
হইতে ভিন্ন। ক 

যদি বল, ঈশাবান্ত উপনিষদেও ত জীব ও পরমাত্বীকে এক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
যেমন পধিনি উভগ্নকে এক বলিক্া! দেখেন, তাঙার মোহ কোথা, ঘোকই বা কোথায় 1, 

এইরূপ শ্রুতিনমূহ জীবের পরমাত্মার সহিত এঁক্যাপেক্ষক। অর্থাৎ ধুহার! পরধাত্মার সহিত 
সাযুজ্য মুক্তি-লাভে প্রয়াপী, এই জাতীয় শ্রুতি তাহাদেরই উদ্দেগ্তপ্কোতক মাত্র। 

মহাঁভারতেও লিখিত আছে, -“সাঙ্খযোগ বিচারণ ব্যাপারে এমন অনেক লোক 

আছেন, ধাহার। অদ্বৈতবাদ স্বীকার করেন না।” এ সকল পরমত। উক্ত মহাভারতে আবার 

স্বমতও দৃষ্ট হয়। সে স্থলে পারম্পরিক জীবভেদ প্রন্শন করিয়া, সাক্ষিরপে পরমাত্মার বিন্যাস 
কর! হইয়াছে এবং পরমাত্মা যে জীবাত্মা হইতে ভিন্ন, সে বিষয়ে ম্বমতের আতিশব্যও 
মহাভারতেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তদ্যথা,_“যেমন বনু পুরুষের এক উৎপত্তিস্থল বল! 
হইয়াছে, সেইরূপ আমি সেই গুণাধিক পুরুষকে বিশ্ব বলিয়া অভিহিত করি ।*__( মহাভারত, 
শাস্তিপর্ব, ৩৫০ অধ্যায়, ৩ শ্লোক )। এই উপক্রম করিয়া পরে যাহ! লিখিত হইয়াছে, তাহার 
অনুবাদ এইরূপ,_-*আমার তোমার অন্তরাস্বা এবং অন্তান্তের দেহি-সংজ্ঞিত যে সকল বন্ত 
আছেন, এই পরমাত্মা সকপেরই সাক্ষিত্বূপ। ইহাকে কেহ কখনও ইন্দ্রিয় দ্বার! প্রত্যক্ষ 
করিতে পারে না। ইনি বিশ্বমূদ্ধ, বিশ্বতুজ, বিশ্বপাদ, বিশ্ববস্থ, বিশ্বনাসিক। ইনি 
স্বাধীন ভাবে সর্বভূতে বিচরণশীল, থ্বেরাচ্রী, একমাত্র পরমাত্মা ।*__( মহাভারত, শাস্তি- 
পর্ব, ৩৫১ অঃ, ৪-৫ শ্লোক )। 

ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান স্থতরাং ভেদবাদে সর্বজ্ঞান-প্রতিজ্ঞার কোনও হানি হয় না। স্থতরাং 

জীবাত্মায় ও পরমাত্বায় ভেদ স্বীকার্ধ্য। ভেদজ্ঞানেও মুক্তির কোন ব্যাথাত নাই। যথা শ্রুতি,_- 
*পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্ব। জু্টস্ততন্তেনামৃতত্বমেতি* শ্বেতাস্ব, ১৬)। মুক্তিতেও ভেদ উপ- 

লব্ধ হয়,--“ভোক্তীপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্তাল্লোকবৎ*(ত্র্মস্থ,২১।১৩)। ইহার মাধ্বভাষ্তের তাৎপর্য 

এই যে, কর্ণসমূহ, বিজ্ঞানময় আত্মা, ইহার! সকলেই অব্যয় পরমাত্মাতে প্রবিষ্ট হয়৷ এক হন। 
মুক্জ জীব যে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়, ইহাই তাহার প্রমাণ। (ক্রহ্মবিদ্ব্রদ্ধৈব ভবতি--ইহাও 
এতদ্বিষয়ক একটি প্রমাণ )। সুতরাং এই উভয়ের বিভাগ নাই। *ইতঃপূর্ে যিনি ছিলেন, 
ুক্তাবস্থাতেও তিনি আছেন। এক কখনও অন্ত হয় না।” যদি এই কথা বল, তাহা বলিতে 
পার না। ইহ! একট! লৌকিক দৃষ্টান্তের ন্তায়। সেছুষ্টাস্তটি এই যে, এক জলের সহিত 
অপর ওল মিশ্রিত করিলে, উহ! একাকার হইলেও ভিন্ন বস্তনিবন্ধন উহা! অন্তভূর্ত বলিয়াই 
মনে করিতে হইবে; কিন্তু এক পদার্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে না। যুক্তাবস্থায় আত্ম! 

ধখন পরমাত্মার সাধুজ্য গ্রাপ্ত হয়েন, তখনকার অবস্থাও এইরূপ।. ভিন্ন বস্ত ভিন্ন বস্তুতে 
অন্তভুক্ত হইল, ইহাই বুঝিতে হইবে। এই বিষয়ে ষে শ্রুতি আছে, তাহার তাৎগধ/এই যে, শুদ্ধ 



৩২, পরমা ত্ন্দর্ভের 
জল শুদ্ধ জলে মিশিয়া যেমন তাহার অস্তভূত হয়, ছে গোতম, ততন্ঞ সুনিয় আত্মাও সেইরূপ 
তরন্গে সাধুজ্য-মুক্তি লাত করে (কঠ উ, 61১৫)। তথাহি স্বন্দপুরাণে--“্লে যেমন জল মিশিয়! 
যায়) সেইক্ষপ বুদ্ধির ব৫য়িত| জীবাত্মাও পরমাত্মায় সাহূজ্য লাভ করেন। কিন্তু শ্বাতজ্্াদি 

. বিশেষণে জীবের কোন স্বাতন্ত্য নাই (জীব পরমেশ্বরের অধীন) ত্রঙ্গ ঈশানাদি দেবগণও হরির 

অধীন, তাহারাও কৈবল্য (তত্র) লাভ করিতে পারেন না। কেবল হরিই ম্বতন্তর। 
প্রীরামান্জ-ভাষ্ে$ লিখিত হইয়াছে, সাধন অনুষ্ঠান দ্বার! অবিষ্কা-নির্ুক্ত পুরুষের 

পক্ষেও পর্রন্মের সহ শ্বরূপৈক্য লাভ অসম্ভব। অবিগ্ভার আশ্রয়োপযোগী জীবের তদ্যোগ্যতা 
লাভ অসম্ভব। এ বিষয়ে যুক্তিও প্রদর্শিত হুইয়াছে। মুক্তের তত্বর্মমাত্র লাভ. হয়। যথা 

, ভগবদণীতায়,-৮"এই জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়! যাহার! আমার সান্ধ্য প্রাপ্ত হন, তাহারা স্ৃষ্টি- 

কালেও আর জন্ম গ্রহণ করেন না, প্রলয়েও তাহাদিগকে ব্যথিত হইতে হয় না” (১১)২)। 
প্রীবিষুপুরাণে এ সম্বদ্ধে যে প্রমাণ আছে, তাহ! এই,_ 

তন্তাবভাবমাপরম্তদাসৌ পরমায্মনা। 
ভবত্যভেদে। ভেদশ্চ তন্তাজ্ঞানকতো! ভবে ॥--( বিষুপু, ৬৭1৯৫ )। 

অর্থাৎ এই জীব মুক্তাবস্থায় পরমাস্মার সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়৷ তদ্ভাবাপন্ম্বভাব- 

বিশিষ্ট হইয়। অভেদ হয়েন। ভেদ জীবের অজ্ঞানকৃত। 
শ্রীভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্য। করিতেছেন; যথ1,মুক্তের স্বরূপ বল! হইতেছে । “তত্ব 

পদের অর্থ ্ রদ্ধের ভাব, স্বভাব মাত্র) কিন্ত স্বরূপৈক্য নহে। “তভাঁবভাবমাপন্ন* এই সমস্ত পদের 
দ্বিতীয় ভাঁব শব্ধ অন্থয়বিহীন। পরমাত্মার ভাব--অপাঁপবিদ্ধতাদি ; ইহাই হয় স্বভাব বাহার, 

এইরূপ বন্ত্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন পদটির অর্থ--ব্রঙ্গস্বভাবকত্ব জীব এই প্রকার শ্বভাব হার! 
পরমায্মীর সহ অভেদী অর্থাৎ তুল্য হয়, এ বাক্যের ইহাই অভিগ্রায়। পরমাত্মস্বভাববিরোধী 
দোষযুই।দি ভেদ জীবের অজ্ঞানকৃত। 

জীবাত্ম। ধে আবির্ভূ'তস্বরূপ, ছাঁন্দোগ্যের একটি শ্রু“ত পাঠেও তাহা! জানা যায়। সে শ্রুতি- 

টির তাৎপর্য এইরূপ,_-“এইরূপ এই স্থযুগ্ত, সম্যক্ প্রসন্ন আত্মাও এই শরীর হইতে পৃথক্ হইয় 
অভিব্যন্ত হয়েন। অভিব্যক্তিকালে ইহার একটি নিজ রূপ লাভ হইয়। থাকে ।”--( ছাঃ উঃ, 
৮১২)। এ সম্বন্ধে একটি মুণডক-শ্রুতির তাৎপর্য এই যে, সেই সময়ে বিশ্বান্ পুণ্য-পাপ ত্যাগ 
করিয়া নিরঞ্জনরূপে পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়েন।-_মুণ্ডক,৩1১।৩)। বিষুপুরাঁণেও লিখিত হইয়াছে 
যে, “চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করিয়! নিজের দিকে টানিয়! লয়, সেইরূপ ব্রহ্ও স্বীয় *্তি- 
গ্রভাবে বিকার্ধ্য ক্রঙ্গামুধ্যাী উপাসককে আপনাতে আকর্ষণ করিয়। লয়েন।”-_( বিষুঃপু, 
৬1৭৩০)। এ স্থলে তেদগ্রবর্শনই অভিপ্রেত হইমাছে। এ স্থলে কেহ কেহ এই প্লোকের অধকর্ষক 

শবের অর্থ করেন-_-অগ্নি। তাহাদের ব্যাধ্যা। এই যেআকর্ষক অগ্নি যেরূপ শ্বীয় শক্তিত্বার! বিকার্ধয 
(অন্তর্ধপে বিকারযোগ্য) লৌহের দোষ বিনষ্ট করিয়া! আত্মভাঁব প্রাপ্ত করার, সেইন্ধণে ব্র্গও - 
স্বীয় শভিগ্রভীবে উপাসকগণকে অগ্রিভাব--আত্বস্বভাব প্রাণ করান। শ্রীধরস্বামী কিন্ত এন্কুলে 



অনুষ্যুখা! ২৯. 

আকর্ষককে অযি বলিয় ব্যাখ্য। ফরিয়াছেন। তিনি আকর্ষক শবেগন অর্থ করিগাছেম--আযদ্ানত 
মনি। শ্রীপাদ জীব, আকর্ষক শঙ্ে অর্থ চুঘ্ক বলিয়াই নির্ঘাক্লিত করিয়া লিখিয়াছেন-_আত্ম- 
ভাব শষের অর্থ আত্মার অস্তিন্ধ অর্থাৎ সংযোর্গ। বঙগ। ঘন্দধ্যারীকে আপনাতে আপন শক্তি- 

বলে সংযুক্ত করেন, ইহাই উদ্ত লোকের তাৎপর্য? 
এই প্রফারেই আকর্ষকের দৃষ্টান্ত দেওয়! হইয়াছে; কিন্ত ার্থে নহে। এইকপ' 

সধুক্তি বাক্যের অবিরুদ্ধ বহু বছ শ্রোত সাস্ত ভেদবাক্ থাকিলেও “ব্রচ্ষবিৎ ব্রঙ্ধই হয়ে? 
এইরূপ. (মুগুক, ৩1২1৯) বাক্য দৃষ্ট হয় । এইরূপ বাক্যে বরন্মতাদাত্মাই বুঝার -_ত্রন্দের ঝভেদত্ব 
বুঝায় ন।। জীব, বর্গের স্বভাবত্ব প্রাপ্ত হইক্স! থাকেন, কিন্ত ব্রহ্ম হন না। ৃ 

খবগ্ডক-শ্রুতিতে 'ত্রক্গবিৎ ব্রন্ধষ্ট হয়েন” এইরূপ উক্তি আছে)। তৎস্থলেও ভীবগণের আক" 

শত্বাদি-প্রাণ্ডিহু5কসমূহে তাদর্থের অনুপপত্তি হইলেও জীবে আকাশধর্্দ ও সেই সকল ধর্ের 

অত্ান্ত সংযোগপ্রাপ্তিই বুঝায়; [কন্ত ্বীব যে আকাশ হইয়া গেলেন, এরপ অর্থ বুঝায় না। 

(অর্থাৎ জীব আকাশের ন্তার অসঙ্গ, উদার ও সুজ, ইত্যাদি আকাশধর্মা তখন মুক্ত জীবে 
আরোপিত হয় মাত্র । ) 

“মুক্তোপস্থষ্টব্যপদেশাং” এই ব্রন্মসথত্রের অর্থ এই যে, ব্রন্গ, মুক্ত সাধুগরণের উপন্ষ্ট অর্থাৎ 
গতি। এইরূপ অর্থ করিলেই অকেশে অর্থসঙ্গতি হুয়। মাঁধ্বভাষ্যে এ গ্রমাণ উদ্ধত 
করিয়৷ বল। হইয়াছে, “মুক্তানাং পরষ। গতি£। ঠত্তিরীয় উপনিষদে মুক্তাবন্থায় জীব-ব্রন্দের 

জ্দেই প্রদর্শিত হইয়াছে। বথা,--তিনি রসম্বরূপ; এই রসকে লাভ করিয়া জীব আনন্দী হয়। 
(তৈঃ আঃ, ৭২)। সুতরাং জীব ও পরমে ভেদই শ্বীকার্ধ্য। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন, ইহ! হইতে 
মারী এই বিশ্ব স্থষ্টি করেন, সেই বিশ্বে মায়াঘারা অপর (আব ) সন্বিরুদ্ধ হয়।--091৯ )। 

ইহাতে আরও উক্ত হইয়াছে,--উভয়েই অঞ্জ; কিন্তু একজন জ্ত, অপর জন অজ্ঞ; একজন হরর) 
অপর জন অনীশ্বর ।--(১1৯)। “যিনি ঈখ্র, তিনি নিতোর নিতা, চেতনসমূহের মধো চেতন, 

বছর মধো এক। ইনি কামসকলের বিধান করেন” (তব্রৈ? ৬/১৩)। “এট উত্তয়ের অন্তটি 
ফর্ফল ভোগ করেন”--( মুণ্ডক, ৩১১ )। “একটি অঙ্গ (জীব ) কর্মফল ভোগ করেন, অপর 

অন্ধ ভুক্তভোগ তাগ করেন*--€ শ্বেতাশব, ৪1৫ )। 

শ্ীমন্তগব্দগীভাতেও এ সন্বন্ধে বুল প্রমাণ-বচন আছে। উহাদের ভাবার্থ এইরূপ, 

ভূমি, জল, ইত্যাদি করিয়া! আমার অষ্ট প্রক্কৃতি। অপর প্রকৃতি এবং জীবগ্রকুতকে আমার 
পর! প্রক্কৃতি বলিয়! জানিও। মহতরূপ ব্রদ্গ মামার যোনি, তাহাতেই আমি গর্ভ রচনা করি। 
হে অর্জুন! "সফলের দেশেই ঈশ্বর বিরাজ করেন। ইত্যাদি । | 

শবিশেষপাচ্চ* (ক্রঙ্গ্থ, ১২1১২) এই.নুত্রের দাধ্যভাষোও এ সম্বন্ধে শ্রোত ও.স্বার্ 

প্রমাণ দৃষ্ট হছ। উহাদের তাবার্থ এইরপ,_“আব] সত্য, -জীব সত্য" ইত্যাদি 
রী শ্রুতি । 

আত্মা পরদন্বতন ও বহল-কল্যাপ-গপময়। জীব নশ্বর ও কষ তোর খত) | 
৪২ 



৩২২ . পরমাতুসন্দর্তের 
মহাভারতে লিখিত আছে,২জীব ও ঈশ্বরের ভেদ যেমন সতারপে দৃঢ় নিষ্চর় কর! হইয়াছে). 

আমায় বাক্যকেও সেইরূপ সত্য ধরুন। ূ 

তবে থে অভেদবাক্য-সকল আছে, তাহার উদ্দেস্ এই বে, জীব ও পরমান্থ। চিৎসববন্ধ 
একরূপ, ইহাই বুঝাইবার অন্ত উপ1সনাবিশেষের নিমিত্ত রন্নপ অভেদাকারে বলা হুইয়াছে। 
ফলতঃ উভদ্ব বন্ত এফ নহে। এই প্রকারে অভেদ নির্দেখের হেতু বলিয়! গ্রকরণ আরস্ত 
হইয়াছে। | ূ 

তঃপরে মৃল গ্রন্থে পরঘাত্ম-সন্র্ডে ( সগুত্রিংশ বাক্যে ) লিখিত আছে,--তদেবং শৃক্তিত্বে 
পিদ্বে শক্তিশক্তিমতোঃ পরম্পরা ন্প্রবেশাঁৎ শক্তিমদ্ব্যতিরেকে শক্তিব্যতিরেকাৎ চিতাবিশে- 

যাচ্চ ক্ষচিদভেদনিশ একশ্রিক্রপি বস্তনি শক্কিবৈশিষ্ট্যদর্শনাৎ ভেদনির্দেশাচ্চ' নাসমজসঃ। 
(অর্থাৎ এই প্রকারে ভগবৎশক্তিত্ববাদ স্থাপিত হইলে শক্তি ও শক্তিমানের পরম্পয় অন গ্রবেশ- 

নিবন্ধন নজিমানের ব্যতিরেকে শক্তিন্বও ব্যতিয্েক লিব্যল জীব ও পেন চিৎনাপের অবি- 
শেষ হেতু একই বস্ততে কখনও অভেদ নির্দেশ, কখনও ঝ| শক্তির বিবিধত। দর্শনে ভেদ 

নির্দেশে অসামঞন্ত-দোষ হয় না। ) এই বাক্যের আভাস লইয়। ও দিয়াই অন্ত গ্রকরণ আরম 
হইতেছে। 

অপর কেহ কেহ বলেনঃ যেমন যমুনা-নির্বরকে উদ্দেশ্য করিয়। বলা হয়, “তুমি কৃষ্ঃপত্ী+, 
যমুনা! কৃষ্ণপত্বী; আবার হৃর্ধ্যম'গুলকে উদ্দেশ্য করিয়া বল। হয়, “হে হৃর্যয, তুমি ছাঞ্জার পতি+, 

হুর্ধ্য ছায়ার পতি, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। অধিষ্ঠাত। ও অধিষ্ঠেয়ের অভিমানিনুচক এইরূপ 
সহ সহতর প্রয়োগ বৈদিক ও লৌকিক ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে একই শব্ধ ও 
শব্বার্থ-প্রতীতিতে উক্ত পদার্থের অভিমানী অধিষ্ঠীতাকেই বুঝায় । অর্থাৎ “যমুনা” বলিলে 

যমুনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেই বুঝার । “তত্বমসি' বাক্যেরও এইরূপেই অর্থ করিতে হইবে। 

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে জীব ও পৃথিবী প্রভৃতি ব্রন্মের অধিষ্ঠান বলিয়া বর্ণিত হুইয়াছে,-“বঃ 
পৃথিব্যাং তিন, “যঃ আত্মনি তিন্ ইত্যাদি বুহদারণ্যক-শ্রুতিই ইহায় প্রমাণ। ম্ৃতয়াং 
জধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠের এক বস্ত নহে, ইহাই নুসিদ্ধান্ত। 

গ্ররামানুজীয়গণ বলেন, তত্বমন্তা্দি বাক যে সামানাধিকরণ্য দৃষ্ই হয়, তাহ! নির্বিশেষ 

বস্তজ্ঞাপক নহে। তৎপদ ও ত্বংপদ সবিশেষ ব্র্মেরই অভিধায়ক। সামানাধিকরণ্য স্থলে 
এক বস্তরই ভিন্ন ভিন প্রকার ভোতক পদ্ভের বিশ্তাস থাক! প্রয়োজনীয় । তৎও স্বং 

প্রকারঘয় পরিত্যাগে পদ ব্যবহারের কারণভেদ্ ন৷ থাকিলেই সামানাধিকরণ্যই পরিত্যক্ত 
হয়। অপিচ তৎ ও ত্বং এই পদেরই লক্ষণায় অর্থ পরিগ্রহ করিতে হয় । মুখ্যার্থের উপস্থিতি 
থাকা, সত্বেও লক্ষণার অর্থগ্রহ দোষজনক | “সেই এই দেবদত”, এ স্থলে লক্ষণ! অর্থগ্রহ করার 

' কোনও হেতু দেখ! যায় না। কেন না, অতীত স্ময়ে বে দেবদত্তকে. দেখিয়াছি, এখনও 
ভাহাকেই দেখিতেছি) সুতরাং দেবদত সমন্ধে এক্যগ্রতীতিয় কোনও বিরোধ নাই। 
(ভীৎপর্্যের জনুপপত্তি ঝা বিরোধ হইবোই মুখ্য অর্থ ত্যাগ করিয়! অক্গণার্থ গ্রহণ করিতে হয়। 



শনুব্যাধ্যা ৩২৩ 
পূর্বে কোন স্থানে দেবদত্বকে দেধিয়াছিলাম, এখন তাহাকে এখাঁমে দোখতেছি। এ স্থলে 
দ্েশভেদ-বিরোধ কালভেদে পরিহত হইল। এ স্থলে দনেবাত্ত একই ব্যক্তি। .ভিন্ন ভিন 
সময়ে তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে দেখা গিযবাছে। ট্হাতে মুখ্যার্থের কোনও হানি হয় না।)* 

তৎ ত্বমসি স্থলে লক্ষণ! অর্থ-করিয়। নির্বশেষ ব্রহ্ম বুঝাইতে গেঁপে *তৈক্ষত বহু স্তাম্* এই 
শ্রুতির উপক্রম-বিরোধ ঘটে। অপিচ ছান্দোগ) উপনিষদ্দে এক বিজ্ঞানে যে সর্ববিজঞান 

লাভের প্রতি আছে, তাহাও অসম্ভব হইস়্া পড়ে। অপর পক্ষে জ্ঞানম্বরূপ, নিখিলদোষ- 

বিহীন, সর্বজ্ঞ, সমস্ত-কলাণ গুণাধার পরব্রন্দে অজ্ঞান ও অজ্ঞান-কা্যজনিত অনন্ত অপুরুষার্থ- 
দৌষাশ্রয়ত্ব ঘটে। অপর পক্ষে যদি বাধার্থ শ্বীকার কর অর্থাৎ তৎ ও ত্বং পদে যে যামানা 

ধিকরপ্য আছে, উহ! এঁক্যার্থক নহে--_বাধার্থক, তাহ। হইলে সামানাধিকরণ্যন্থিত উত্ত 
পদস্থয়ের অধিষ্ঠান-লক্ষণা ও নিবুতি-লক্ষণ| প্রভৃতি দাষ ঘটে (অর্থাৎ সামানাধিক রণা 

ভাব অসঙগত খা বাধিত হইলে তদ্ পদে অধিষ্ঠান ঢৈতগ্য পরত্রষ্ধে একট নঙ্গগ! করিতে 
হয় এবং জীবের জীবত্বনিবৃত্তগ্যোদ্ধক ত্বং পদে আর একটি লক্ষণা করিতে হয়। এইক্সপ্ 
লক্ষণার ফলে জীরের জীবত্বনিবৃত্বিতেই উহ! স্বীয় অধিষ্ঠানক্ষেত্র তুরীয় ব! ব্রহ্ম-চৈতন্তের 

সহিত এক হয় । এইন্ঈপে ছুই পদে লক্ষণায় উপক্রম-বিরোধ-দোঁধ এবং শ্রুতিবিরোধ প্রভৃতি 

বছল দোষ ঘটে। ) বাধাথ ধরেও পূর্বোক্ত দোষের কোন হানি হয় না। অপরস্ত আরও 

বিশেষ ছুইটি দোষ এই যে, গুক্তিতে রজতত্রম হয়। কিন্তু ভ্রম যখন তিরোহিত হয়ঃ তখম বলা 
হয়, ইহা রজত নছে। এ স্থলে রজতজ্ঞানের বাধ মিথ্যাত্ব স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু ভবম্তাদি 
স্থলে তাদৃশ কোন বাধ প্রতিপর হয় না। অথব! এ স্থলে কেবল স্বসিদ্ধাস্ত সংরক্ষণাথই অগত্যা 

বাধ কল্পনা করিতে হয়, ইহাও একটি দোষ। অপর দোষ এই যেঃ তৎপদের অধিষ্ঠান চৈতন্ 

ব্যতীত অন্ত কোনও ধর্ম বুঝায় না, সুতরাং এ স্থলে কোনও বাধারই উপপত্তি হয় না। (অর্থাৎ 

পগুক্তিই রজত" এ কথার কেহুই গুক্তিকে রঞ্জত বলিয়া স্বীকার করে না--গুক্তি কখনই রজত 

মহে, এই জান বলবৎ হইয়া শুক্তিত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম উপস্থাপিত হয়) স্থতরাং উই! অভেদজ্ঞানের 

বাধক হয়। তৎ ত্বমসি বাক্যেও যদি সেইরূপ জীবভাবের বাধ ব। ঘিথ্যাত্ব কল্পনা কর! 
যার। তাহাতেও পূর্ববপ্রদূর্শিত উপক্রম-বিরোধ ও ছুই পদের জক্ষণাদ্দি দোষের কোনও হানি 
হয় না। - এই বাধ কর্নার আরও ছুইটি দোষ উপস্থাপিত হয় । সেই ইট দো কি, তাহাই 
বকা হইয়াছে )। - 

* সার়াবাদীরা “লোইয়ং দেবদত্তঃ* এই বাকের লক্ষণার্থ গ্রহণ কয়েন। তাছার! বলেন? 'স৮ বলায় পূর্বাদৃ 
অভীতকালীয় ব্যডিকে বুঝার। অয়ং শব্দে বর্তমান প্রতাক্ষগোচর ব্যক্তিকে বুঝায় । অভীতদৃষ্ট ও ধর্তসানদৃষ্ট 
বন্ধ সাঈীনাখিকরণ্যে উপস্থাপিত হইঙে পারে ন| | বিসীতুষ্ট বন্ত একই পদার্থ । এই মিশিত্ত পূর্বদৃষ্টও।.ও পর, 
ষ্টত| ধর্থ ত্যাখ করিয়া লক্ষণ। দ্বার! এ স্থলে কেবল দেবদত্তমাতে:ই অর্থ গ্রহণ কর! কর্ত্য। তৎত্বদ্ অসি 
বাঁংকার প্রকা বরে র মুখ/ অর্থ বিরুদ্ধ হয় খলিয! মায়াবাদীর। ইহার লক্গণ। অর্থে নির্বর্ধশেষ টৈতগ্থদাজ খহণ 

কছেন। ীয়ায়ানুজ তাহারই প্রতিবাহ কনিরহহদ। ও 
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যদি বল, অধিষ্ঠান-চৈতন্তটি পূর্বে, অবিস্ভায় তিরোহিতধখ প্রতিভাত হয়েন, পরে 

তৎপন স্থায়া! তাহার অতিরোহিত স্বরূপ উপস্থাপিত হয়।. এ কথাও বলিতে পার না। যেহেতু 

বাধের পূর্বে ভ্রমাধিষ্ঠানের স্বরূপ অপ্রকাশিত থাকিলে. তার ভ্রদ ও বাধের .সম্ভবই হইতে 
পারে না। অপরস্ধ যদি এমন বল! যার যে, ভ্রমের আশ্রয় অধিষ্ঠান আবৃত থাকে না, এ কথাও 

বলিতে পার ন|। কেন ন।, অধিষ্ঠানের স্বরূপ বখন ভ্রমুবিরোধী, এ অনস্থায় অধিষ্ঠানের স্বরূপ 

একাশধান ন! থাকিলে, দেই অধিষ্ঠানকে শাশ্রয় করিয়! রম ব1 বাধ, ইহার কোনটির ই উৎপত্তি 

অসম্ভব । 'ম্থতরাং এ স্থলে অধিষ্ঠানাতির্িক্ত কোন ধর্ম শ্বীক্কত ন! হইলে এবং উহার ধর্থের 

আবরণ স্বীকৃত না হইলে ভ্রান্তি ও বাধ উপপন্ন হতে পারে না । একটি দৃষ্টান্ত প্রদণিত 
হইতেছে। ভ্রমের অধিষ্ঠানম্বরপ কোন এক পুরুষে যখন কেবল পুরুষগত আকার-জ্ঞান থাকে, 
কিন্তু তদতিরিক্ত তাহার রাজপুরুষাদ্দির ভাবগ্চোতক” কোন লক্ষণ বা ভাব তাহাতে ন! থাকে, 

বনের মধ্যে এমন কোন অস্ত্রধারী পুরুষকে দেখিলে তাহাকে ব্যাধ বলিয়! ভ্রম হইতে পারে। 
যদি কেহ বলিয়া দেয় যে, ইনি এই রাজা, তবে তখন ব্যাধত্ব ভ্রমের নিবৃত্তি হইতে পারে। 

কেবল আক।রমাত্রে ব্যাধস্বত্রম নিবারিত হয় নাঁ। কেন না, উষ্ঠার পুরুষাকারের ভ্রমাধিষ্ঠান 
তাহার দেছেই প্রকাঁশমান থাকে, তাহাতে তাহার রাজত্বের উপদেশধোগ্য কিছুই থাকে না 
এবং তাহাতে ভ্রমেরও উপমর্দীন হয় ন।1---(শ্রীভাষা)। 

হ্বতরাং অভ্োবাদের সঙ্গতি নাই। (ওপচারিক ) তেদাভেদবাদ-মতে ব্রক্ষেই বন 

উপাধি-সমবন্ধ স্বীকৃত হয় এবং এই উপাধি-স্বন্ধ নিমিত্তই যখন জীবের জীবস্ব স্বীক্কত হয়, এ 

অবস্থায় জীবগত দোষাদি ব্রদ্মেই প্রাহুভূ্ত হইয়া পড়ে, ইহা! অতি দুষণীয় বিরোধ । এই 
নিমিত্ত নিখিল-দৌয-বিরহিত, অশেষ-কল্যাণগুণায্সক ব্রঙ্গের সহিত জীবের অভেদ উপদেশ 

অবন্তই পরিত্যাগার্থ। ূ 
খ্বাভাবিক ভেদাডেদবাদেও ব্রঙ্গের শ্বতঃই জীবভাব স্বীকৃত হওয়ায়. গুণবৎ জীবের 

দোষগুলিও ব্রন্গের পক্ষে ম্বাভাবিক হইয়। ধীড়ায় ; স্থৃতরাং শুদ্ধ বরন্মের সহিত সদোষ জীবের 
ব্রঙ্মতাদাত্য্োপদেশ অতি বিরুদ্ধ । 

শুদ্ধ ভেদবাদিগণের মতে ব্রহ্ম ও জীব অত্যন্ত ভিন | সুতরাং তাহাদের সিদ্ধান্তে জীব ও 

জঙ্গের একত্ব উপদেশ অত্যন্ত অসম্ভব । সুতরাং "তত্বমদি” এই মহাবাক্যের ঈারালাদাগর 
স্বীকার করিলে সর্ববেদাস্ত পরিতাক্ত হুইয়! পড়ে । 

অপর পক্ষে ধাহার! ( বিশিষ্টাতৈতবাদীরা ) সমস্ত উপনিষংপ্রসিদ্ধ সমণ্ত বন্তকে রঙ্গশরীর 
ষলিয়া স্বীকার করেন, তাহাদের ব্াখ্যাত ব্রদ্ধায্মবোধক উপদেশসমূহ সম্যক্ক্নপেই উপপন্ন 
হইয়। থাকে । জাতি ও গুণ-পদার্থের স্তার ত্রব্য-পদার্থও শরীরভাবে পরব্রঙ্গের বিশেষণরূপে 
ব্যাথ্যাত হইতে পারে। পুরুষ কর্মার! গো অশ্ব, মনুষ্য ও দেবতা হইয়াছেন, ইত্যাদি 
বাধানাধিককসপ্যবিপিষ্ট প্রমাপসমূহ লোকব্যবহানে ও বৈদিক প্রয়োগে পর্বদাই নুখ্যতাবে 
প্রযুক্ত হয়।, 'ঘ$ গো, গুরু বনজ ইত্যাদি স্থলে “যগুত্ব' জাতি ও গুরুত্ব গুণ জব্য-পদার্থ গো 
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ও বগ্তরের বিশেষণয়গে প্রযুক্ত হইয়াছে। সামানাধিকরপ্ই এরূপ হওয়ার কারণ। 

মনুষ্যত্বা্ি প্রকারক দ্বেহপিগুগুলি ভাত্বারই প্রকারগ্ভোতক বিশেষণ। আত্ম। পুরুষ, যণ্ড 

ও স্ত্রীরূপে জগ গ্রহণ করিয়াছেন, ইত্যাদি স্থলেও সাঁমানাধিকরণণ সর্ববান্ুগত। সামানাধিকরণ্য 
নিমিত্তই পুরুষ-বগ্ডাদি আত্মার গ্রকারত্ব বা বিশেষণস্কোতক্ষ.। কিন্তু পৃথকৃভাবে অবস্থিত 
জাতি-গুণাদি পদার্থ-সকল উহার কারণ নহে। হ্বনিষ্ঠ দ্রব্যসমূহ কখন কখন কোনও স্থলে 
দ্রব্যের বিশেষপরূপে মত্ব্থীর প্রত্যয়যোগে প্রযুক্ত হয়-__যেমন “দণ্ডী+, 'কুগুলী? ইত্যাদি। কিন্ত 

স্বততন্ত্রভাবে অবস্থিত এবং শ্বতন্ত্রভাবে প্রভীত হওয়ার যোগা না হইলে মত্ব্থীয় প্রত্যযর্ষেগে 
বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হইবে না। ইহাদের বিশেষণত্ব কেবল সামানাধিকরণ্য নিবন্ধনই 

ব্যবস্থিত হয়: গোত্বাদি জাতিবিশিষ্টরূপ্* যেমন গবাদি শরীবের ব্যবহার করা হয়, সেরূপ 
ষনুষ্যার্দি শরীরকে কেহ কখনও আত্মনিষ্ঠ বলিয়। আত্মার সহিত অভিন্নক্ূপে উপনন্ধ করেন 
না। অতএব 'নুষ্যই আত্মা” এইরূপ যে সামানাধিকরণা দৃষ্ট হয়, উঠ! লাক্ষণিক। 

এরূপ সিদ্ধান্ত অদিদ্ধ। জাতি ও গুণের ন্যায় মনুষ্যাদি শরীরও আব্মাশিত, আত্ম- 

প্রয়োজনবিশিষ্ট আত্মারই গ্রকারগ্োতক অর্থাৎ আত্মারই বিশেধণবৎ | ননুষ্যাদি শরীর যে- 
আত্মাশ্রিত, ইহা স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হয়। কেন না, দেহ হইতে আত্ম! বিশ্লিষ্ট হইলেই ধ্নেহ- 
নাশ ঘটে। আত্মক্কৃত কর্মফল ভোগার্থই দেহের উদ্ভব। আত্মাই দেবতা ও মনুষ্য হয়, 

ইহাতে বুঝা বায় যে, দেবত্ব ও মনুষাত্ব গ্রভৃতি আত্মারই বিশেষণ-_আত্মারই প্রকারগ্যোতক। 
জীবাদি শবে ষে কেবল আত্মাকে ন| বুঝাইয়া ব্যক্তি পর্য্যন্ত বুঝায়, আতম্মৈকাশ্রয়ত্বই উহার 
হেতু ।, দগ্-কুগডলাদিতে আত্মার প্রকারত্ব না থাকাতেই উহার! মত্বর্থীর় প্রতায় দ্বার৷ নিশপন্ন 

হইয়া বিশেষণের আঁকার ধারণ করে ।--( গ্রীভাষ্য )। পু 
যদি বল, জাতি ও মনুষ্যাদি দেহ চক্ষুপ্রণহ, অতএব লততই উহার একত্ব-গ্রতীতি হয়; 

কিন্ত আত্ম। ত চক্ষুর গ্রান্থ নহে । এ কথাও বলিতে পার না। কেন না,জাত্যাদির তার 

একমাত্র আত্মার আশ্রজ়জে থাকায় অর্থাৎ আত্মার প্রয়োজন সাধনে নিযুক্ত থাকার শরীয়ও 

আত্মারই প্রকারত্বপ্তোতক অর্থাৎ বিশেষণ । 

যেমন গন্ধাদি গুণ পৃথিব্যাদির স্বাভাবিক গুণ হইলেও চক্ষুঘার| পৃথিব্যাদি দর্শনের, সময় 

উনাদের গন্ধাদি ন্বাভাবিক গুণ দৃষ্ট হয় না, আত্মার সম্বন্ধেও সেই কখা। এই প্রকারে 
গ্রতিপর হয় ধে, শরীরের ও আত্মার প্রকারত্ব-( বিশেষণ ) চোতফ ম্বভাবের অভাব নাই। 
অর্থাৎ শরীয়ও আত্মার বিশেষণই বটে। 

: হি বল, শব বাবহার়েও দেখা যায় ধে, শরীর শষ কেবল ভিসির বুঝায়, শী শঙে : 
আত্বা+বুধায় না। এ কথ! বলিতে পার ন!। * কেন না, শরীর আত্মায়ই বিশেষণ। আত্মার . 
বিধ্লেষণভাবেই শরীরের পদার্থ-সংজ্ঞা | শরীর শবটি আত্মারই পরিচারক। গোত্ব ও শুরত্ব, 
আন্কতি ও ও$ঁপকে বুঝার, শরীরও. সেইরূপ আত্মাকে বুঝায়। অতএব গবাদি শবের ভার ঘা. 
মযুয্য প্রভৃতি শবগুলিও জাত্ম পর্বত বুঝায়। এইরূপ দেব-মন্ষ্যাদি দেহধারী জীব-লবঙ্ 
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গরমাত্বার শরীর বলিয়া পরমাত্মারই বিশেষণ, তদ্ধেতৃ' জীবাত্ববাঁচক শব্গুলির অর্থব্যান্ত 
পরমাক্ম! পর্যান্ত। অর্থাৎ উহার! পরমাত্মার বিশেষণ বলিয়। পরমাত্মাকে বুঝায় । 

অন্ধের চিদচিৎ বন্ই শরীর । এ সন্ব্ধে' বুল শ্রোত প্রমাণি আছে? বখা,__প্পৃথিবী যন্ত 
শরীরম্* “্যন্ত আত্ম। শরীরম্* .এই সকল শ্রুতিতে ইহ! প্রসি্দ ক্রন্দের শরীর থাকিলেও 

অবিস্ভাময় শরীর ছেতু পরমাত্মায় উহার ধর্ম ম্পর্শ করে না। তত্মস্তাদি বাকের অর্থনঙ্গতি করিতে 

হইলে €জীবই বাহার শরীর, ধিনি জগতের করণ, তিনিই ব্রঙ্ধ', এইরূপে ব্রন্মতত্ব পরি গ্রহ 

করিতে হয় এবং তাহ! হইলে তৎ ও তবমূ, এই গার মুখ্যার্ঘও নুমঙ্গত হয়। তৎ ও ভবন, এই 
ছ্ইট পদ স্বতন্ত্র প্রকার হইয়! যদি একই ব্রঙ্গের বোধক হয়, তবেই সামানাধিকরণ্যও সিদ্ধ হয়। 

এস্থুলে সামানাধিকরণ্যের আরও একটি উদাহ্রণ দেওয়া হুইয়াছে। উহা! জ্যোতিষ্টোম মন্ত্র 
হইতে গৃহীত ৷ বথা,--প্অরুণয়। একছায়ন্ত। পিঙ্গাক্ষা! গবা সোমং জ্রীণাতি” * অর্থাৎ অরুণবর্ণা। 

একবৎসরবরস্কা, পিঙ্গাক্ষী গে হ্বার! সোম ক্রুপন করিতে হইবে । এ স্থলে অরুণবর্ণ, একছায়নী 
ও পিঙ্গাক্ষী, এই বিশেষণবিশিষ্টত। দ্বারা সোম ক্রয়ের গে! বুঝাইতেছে। এই বিশেষণগুলি 
গোর ভিন্ন ভিন্ন প্রকারবোধক হওয়ার এ স্থলেও সাগানাধিকরণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। "নীলোৎপল 

আনয়ন কর”, এইরূপ লৌকিক প্রয়োগেও সামানাধিকরণোর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 
-- এই প্রকারে নিধিলদোষ-বিবর্জিত, অশেষকল্যাণ-গুরময় ক্রদ্দের জীবাস্ত্যামিত্বও 
অপর এর্ধর্ধ্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। এইরূপ অর্থ শ্বীকার করিলে উক্ত প্রকরণের উপক্রমটিও 

নুসঙ্গত হয়, এক বিজ্ঞানে সর্বববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও সংরক্ষিত হুয়। হুঙ্গ চিদচিৎ বস্তুনিচয় যেমন 

ব্রন্মের শরীর, স্থুল চিদচিৎ বস্তনিচয়ও তাহারই শরীর 7 যেহেতু এ সকল তাহা হইতে সমুৎপন্। 
কার্ধ্য ও কারণের একত্বনিবন্ধন স্থুল চিদ্বস্ত আধ্যাত্মিক অবস্থাপ্রাগ্ত জীব। এইরূপ 

সিদ্ধান্ত শ্বীকার করিলে “ঈশ্বরগণের পরম মহেশ্বরঃ এই প্রন্গের বিবিধ পরা শক্তির কথা! 
শুনা বায়, ইনি অপাপবিদ্ধ, সত্যকাম” ইত্যাদি শ্রুতিবাকোর কোন বিরোধ থাকে না। 

যদি বল, এরূপ হইলে তৎ তম্ আদি উদ্দেশ্ঠ বিষয়ে বিভাগ কি প্রকারে জানা সন্তভবপর 

হয় অর্থাৎ কাহাকে লক্ষ্য করিয়! কাহার বিধান কর! হইয়াছে, ইহা কি প্রকারে জান 
যাইবে? তছুত্তরে বক্তব্য এই যে, এখানে কোন বন্তকে উদ্দেশ করিয়া তৎপক্ষে যে অপর 
কিছু বিহিত হইয়াছে, সেরূপ মনে করিও না। উদ্দেস্ট ও বিধেয়ভাব এখানে লক্ষিত হয় না। 
বেহেতু উক্ত গ্রকরণের প্রারত্তেই বল! হইয়াছে, "এই সমস্ত জগংই এত (ব্রহধ ) দাত্বক |. 
উদ্দেস্ট বিধেয়ভাব উহ্থাতেই প্রাণ্ড হওয়া গিয়াছে । বাহা প্রাপ্ত হওয় বায় না, ততপ্রতিপাদনই 
শান্জের প্রয়োজন। এ প্রকরণে *ইদং সর্ধং* বল! হইয়াছে । উহাতে জীব ও জগৎ নি্দি্ 

* জত্র চ গরণশবে! ভগং অরূণিষায়াং অভিধত্তে। নব! গোলামানাধিকরগ্যাদন্ত এ্রবাযোধকন্ং 

দ্ভাথভাপি নাগৃহীতবিশ্ধেণ বুদ্ধ" ইতি স্তারাৎ জগ্তগুণতধোধকত্বাৎ অঙ্থয়ব্যতিক়্েকাভ্যাং গুণধাত্রে তৎ- 

গর্গৃকিনিশ্চরাচ্য ' তন্ত ধ। আরণান তৃতীরয়! সোষকঃপাধনত্বং গমাতে তচ্চ নোপপন্ততে তত অনুর্থতযা 

হ্াযেহিরণযাদিবৎ দসাহ্জমস্বাগতবাৎ। ইতাাছি,। 



. উন্ব্যাখ্যা' ৩২৭ 

হইর়াছে। ভাহার পরেই এতদানুক থাকে] বন্ধই উহাদের আত্মা, তাহ! বল! হইন়াছে। 
এ স্থলে হেতুও বল! হইয়াছে ? বখা,--সৎ ব্রন্ধ এই সকল জারমান পদার্থের মূল আঁশ্রয় ও বিলয়: 
স্থান। তৎপুরে বল! হইয়াছে, এই সরুলই ব্রন্গস্বর্ূপ, এই সকলই তীহ। হইতে সমুৎপর, তাহাতে 
স্থিত ও তাহাতে বিলীন হয় ; অতএব শীত্ত হইয়! তাহার উপামন| করিবে।-_€ছোন্দোগ্য)। - 

অপরাপর শ্রুতিসমুহও ব্রদ্মাতিরিক্ত চিৎ জড়াত্মক পদার্থের সহিত ব্রন্ধের শরীর- 

শরীরিভাবরূপ অভেঘত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন । তদ্যখা॥-_প্সর্বাত্ম। পরমেশ্বর অস্তরে প্রবিষ্ট 

থাঁকিয জনসমূহের শামন করেন, যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন, অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক 
' অথচ পৃথিবী যাহার শরীর” ইত্যাদি। আত্মা থাকেন, আত্ম! ধাহার শরীর ইত্যাদি (বৃহঃ আঃ)) 

ইতাদি হইতে আরম্ত করিয়া! “মৃত্যু ধাহার শরীর, মৃত্যু বাহাকে জানে না।” “ইনি সর্বাতৃতের 

অন্তরাত্বা, অপাঁপবিদ্ধ, অলৌকিক, অদ্বিতীয়, দেব নারায়ণ ।,--(স্বালোপনিষৎ ) তিনি 

ভূতসকল স্থপ্টি.করিয়! তাহাদের অভ্ন্থরে প্রবেশ করিলেন এবং কার্ধ্য ও কারণরূপে প্রকটিত” 
হইলেন। ব্রন্গস্ত্রকারও বলেন, “সেই ঈশ্বর আত্মরূপেই 'উপান্ত, কেবল তন্বজ্ঞগণ তাহাকে 

আত্মরূপেই প্রাপ্ত হয়েন এবং শিষ্যদিগকেও সেই ভাবে উপদেশ করেন (ব্রহ্ম, ৪1১/৩)। 
ৰাক্যকারও বলেন, তাহাকে আত্ম! বলিয়াই গ্রহণ কন্সিবে। ছান্দোগ্য শ্রতিও বলেন, ইনি 
জীবাত্বরূপে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপে সমস্ত ব্যক্ত করেন। ব্রক্াত্বক জীবরূপে অন্গু- 
গ্রবেশ দ্বারাই সকল পদার্থেরই বস্তত্ব ও শববাচ্যত্ব প্রতিপাদিত হয় । এই সকল শ্রুতির 

তাৎপর্য জান! হায় যে, জীব ব্রহ্ধাত্মক। কেন না, ব্রহ্ধই চিৎ ও জড়ে অন্থপ্রবেশ করেন। 

নুতরাং ইহাও বুঝিতে হইবে যে, ব্রদ্ধাতিরিক্ক সমস্ত বস্তাই যখন ত্রন্মের শরীর, বলিয়াই 
বাস্তবরূণে অভিহিত, এ অবস্থায় ততপ্রতিপাদক শব্ষসকল এরুপ অর্থেরই প্রতিপাদন করে। 

এই কারণে লৌকিক বাবহারগত ব্যুৎপত্তি অগ্ুসারে লৌকিক পদার্থপ্রতিপাদক শবসমূহও 
তদ্িশিষ্ ব্রদ্দেরই গ্রতিপাদক। স্ৃতরাং ইহাও স্বীকার্য যে, এতদাত্মামিনং সর্বং, শ্রুতিতে 

যে অর্থ গ্রতিজ্ঞাত হইন্াছে, “তন্বমসি বাক্যে সাধানাধিকরণ্যে তাহাপ্নই বিশেষভাবে উপসংহার 
কর! হইয়াছে। মধ্যম পুরুষ যুক্সৎ শবযোগেই হইয়। থাকে । ূ 

এখন মূল গ্রন্থ পরমাত্মসন্দর্ডের ৫৭ বাক্য ব্যাখ্যার পরে যে স্থলে *পূর্ববং মানে 
এইরূপ লিখিত আছে, সেই সৃষ্টিপ্রকরণ স্থলে নিয়লিখিত বিচার যোজনীয়। 

বিবর্তবাদীর। বলেন, স্ল-নুক্ষাস্বক এই জগৎ অবিভ্ভ! দ্বার] কর্পিত। কেন না, অন্পাদিসিদ্ধ 
অরিভাদিদ্বার! অর্থাৎ অজ্ঞান দ্বার! জীববিষনীতৃত ব্রহ্ম জগৎরূপে এতীরমান হয়েন। শক্তিতে 

যেমন রজতভ্রম হয়, সেইরূপ অবিকৃত সংম্বরূপ ' বরঙ্গও অবিষ্ক 
বির্তবা খুন ) 

সবার! জগত্রূপে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়েন, ইহাই বিবর্ত।* অজ্ঞান ও 
মিথ্যাজান অবি্ারই অপর নাম। 

* অড়ান্িক অদ্ভখাড়া বই বিধর্ত। অর্থাৎ পূর্ববরূপ পরিড্যাগে রূপাস্তরপ্রতীতিবিযুরকত্বই বিবর্ত। যেমন 
শক্তিতে র্পপ্রতীতি-বে্ন রজ্জুতে সর্গপ্রতীতি। এ স্থলে গুকি ঝরজ্ছু আপন রাগ পরিত্যাগ 
ঝরেদা 1. অথচ উ্াতে রজত ও সর্গজ্য হয়, ইহাই বিধর্থী। রথ 

চি 



(২৮ পরমাত্মসন্দর্তের 

ইহাতে ফেছ কেহ এনপ বলিয়! থাকেন, অর্দের রপান্তরপ্রাহি হইতে “পারে না 
কেন না, শ্বয়ং-শরনমবস্তয় কোনও রূপ নাই, কিন্তু রূপাত্তরের স্ময়ণমাত হয়। শ্রীমৎশক্বরাভাধ্য 
বেধাস্তক্থত্রভাযোের উপক্রমপিকার় বলিয়াছেন,--“এই ওধ্যাঁসটি  কি?- পূর্বৃষ্ট বিষয়ের 
জাভাস পরে বখন স্তিরূপে চিত্তে উদ্দিত হয়, উহাই অধ্যাঁস নাষে অভিহিত হা থাকে ।* 

তাহ! হইলে এই দঁড়াইতেছে বে, যে জগৎ দৃষ্ঠমান হয়, শ্ময়ণের সময়েও উহা! দৃশ্তমান 
জগতের সহিত অভিন্ন বলিয়াই প্রতীত হয়। এবছিধ জগতের ব্রহ্ধই উপাদান, তান্ত আর কিছু 

. নে, ইহাই প্রতীতির বিষয় হয় অথবা অপর কিছু বলিয়া প্রতীত হয়। ব্রন্ধে অজ্ঞান থাকিতে 
পারে না, ইহা! পূর্বেই বল! হইয়াছে । বদি ব্রদ্দে অজ্ঞান থাকা অসন্ভব হয়, তবে তাহ. 

হুইতে পৃথক্ 'হৈতভাব কাহা দ্বার কল্পিত হয়? বদি জীবত্বাদি কল্পনা-নিমিত্ত অজ্ঞান, _বন্াশ্রীয় 
বলিয়! শ্বীকার করিতে হয়, তবে দেবদতের স্তায় অজ্ঞান ও তৎকারয্যসমূহঘার! ব্রন্মকেই পীড়িত 
হইতে হয়; তাহ। হইলে '্রন্ম যে অপাপবিদ্ধ', এই শ্রুতিবাক্য ব্যর্থ হইয়া পড়ে। 

“অপি চ অজ্ঞান অর্থ অন্তথ! জ্ঞান, উহ! সবিশেষ জ্ঞানাত্তর হইতে উৎপন্ন হুইয়! নিজেও 
সবিশেষ হইয়। থাকে। (শুক্তি-রজত দৃষ্াস্তে উভরেই শুরুত্ব্ুণ থাক! নিবন্ধন ) রি 
বিষয় বুদ্ধি অধিরূঢ় হইলে রজতভান ঘটে। 

বিশেষ জ্ঞানে কখনই নির্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপন্ন হন না, ইহা! ইত্াপরবেও সথসিদ্ধাস্তিত 
হইয়াছে। ম্ুতরাং অজ্ঞানদ্বার। ব্রন্দে জগৎ্ভ্রম (বিবর্ত ) কি প্রকারে হইবে? সর্প-গন্ধের 
্থায় কেতকী-গন্ধ ; ইহাতে উগ্রতা ও শৈত্য গ্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দ্বার উভয়ের সমতবমাতরই সভাবিত. 
হইতে পারে। 

_ অপিচ এই যে 'অন্তথ। জানের” কথ বলা হয়, ্  কি অন্ত বন্তর সম্ভাবে বা অসন্তাবে 

্বীক্কত হয়? বদি অন্ত কোন বস্তর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া অগ্রধা জ্ঞান ছ্বীকত হয়, তাহা 
হইলে দ্বৈতই ম্বতঃসিত্ব হুইয়। উঠে। আর বদি অন্ত কিছু না থাক! যত্ধেও অন্তথা-উচান 
স্বীকার কর! হয়, তাহ। হইলে উহ! "দধিতে আকাশ-কুন্নমবৎ* অনর্থক অলীক কল্পনাষাত্ 

হইয়া! পড়ে। 
' অপরন্ত অজ্ঞান ও জগং পরম্পর! নিয়মে অনাদিসিদ্ধ, ইহাতে বব জগৎ উহাদের 

গর পয় আগত অজ্ঞানের কারণ হইয়! দীড়ায়। কিন্তু সংস্কারজন্ত ভ্রম পূর্ববপ্রতীতি মা. 
থারিলে হয় না। গ্রতীতি থাক! সব্ধে ভ্রমের ব্যতিরেক হয় না। € কিন্তযেস্থলে 
ূর্বপ্রতীতির অভাব, পে স্থলে ভ্রমের সত্তাব সম্ভবপর হয় না--এ স্থলে ইহাই অভিপ্রায়।) 
স্ৃতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত সুসঙ্গৃত নহে। অপি চ. অজ্ঞানঘার! জগদ্বুদ্ধি, আবার 

জগদ্বুদ্ধিতে অজ্ঞানের করনা ইহাও পরম্পযাশর়- দোষছ্ষ্ট। এই হেতু এ সির্ধানতি- 

জব নহে। - 
,' হি বল, অনাদিত্ব. জন্ত সে দোষ হয় না। তাহা বলিতে পাঁর না। কেন নাঃ বিনি 

কেনামিফানীখর মতের ইপর দোষ দিয়াছেন (৩৬১৬ অন্বস্থজের শক্করভাষা জষ্টব্য ) সেই 



অনুব্যাধ্যা শ২৯ 

শ্রীমৎশহাগাধ্যই ইহ! অন্তর (১৯০ ব্রশ্গন্ত্ভায্যে ) বলিয়াছেন । (শনীর ব্যতীত ধরা রশ 
হয় না, আবার ধর্মাধন্থ ব্যতীত শরীর হয় না, এইরূপে অন্তোষ্ঠীশ্রযর-দোষ ঘটে । এই 
অন্টো্ত!শ্রয় ও অনাদিত্ব কল্পন! অন্ধকল্পিত অর্থাৎ উহ্থার কিছুমাত্র উপলীবক প্রর্মীণ নাই। ) 

বর্তমান কার্ষের গায় অতীত কার্ষেযও ইতরেতরাশ্রয়দপ দোষবিশেষ হেতু অন্ধপরম্পরা- 

তায় প্রদর্শিত দোষ ঘটে অর্থাৎ এক অন্ধ অন্য অন্ধকে পরিচালিত করিলে যেমন উভয়েরই. 
অনিষ্টের আশহ। হয়, এ ক্ষেত্রেও সেইকগ। ভ্রম বিষয়ে দ্বিতীয় কোন বস্ত না থাকিলে উহা 
কোথও দেখ। যায় না। রজত স্বতঃসিন্ধ বন্ত।. রঞ্জতের বাস্তবতা শ্বীকারেই * অন্তে উহায়: 
ভান হয় এবং সেই মিথ্যাজ্ঞানের অনুমান হয়। ( রজতের বাস্তবতা! পূর্ব উপলন্ধ না হইলে 
গুক্তিতে উহার ভান হয় ন। ) পূর্বোক্ত মতবিরুদ্ধ জগৎপরম্পরা ভ্রমসিদ্ধ নহে। যদি বল, 
অনাদি কাল হইতেই পূর্ব পুর্বব ভ্রমাবভাসিত ভ্রমমাত্রের আরোপ ঘারাই জগৎতভ্রাস্তি অঙ্গীকৃত, 
হইতে পারে। এ কথ! বলিতে পার না। কেন না, প্রদিদ্ধ ভ্রদসিদ্ধ শুক্তি-রজতের . 
ষটাস্ত হইতে ব্রদ্দে জগদ্বিবর্ত সিদ্ধান্ত অতি পৃথকৃ। ৮ হট 

( এক্ষণে অনুমানপ্রমাণে বিবর্তবাদ খণ্ডিত হইতেছে ; ষথা,--) যাহ! নয়, তাহ! নম্ব। 

ৃষটান্ত-যেমন রজ্জু-সর্পাদি । এই ব্যতিরেক অন্কমিতিতে কেবল উপাধিমাত্রই, 
থাকিয়া! ঘায়। অপি চ এই জগৎযদি কোনও স্থলে স্বতঃসিদ্ধ কোন জগতের আরে।পে 

তরঙ্গে স্ষুরিত হইবে, উহা! অবস্থাই ভ্রমজন্ত বলিয়া শ্বীকার কর। যার । “্যাহ। তাহাই”, যেমন 
গুক্তিতে রজত-ভ্রম? “তুষাতু” স্তায় দ্বার € অর্থাৎ এই কথ। মানিয়া৷ লইলেও, এইকপ স্থায়ে ) 
উক্ত প্রকার ভ্রম স্বীকার করিতে হইলে যদি অপর একটি জগৎ যে সতা সত্যই, ইহা মানিষ্থ 
লইভুল, সেই অগভ্ঞান যখন অপর জগতে অধ্যন্ত হয়, তখন উহার বখার্থের অভাবে এই 

ভতই রত্যরগে নস্ভাধিত হয়। অর্থাং গ্ুঁকি ও রজত, উয়েই বস্ত । উহাদের একের জার 
অপরে” আরোপিত, হইলেও উহাদের বস্তত্ার অপলাপ হয়না। কিন্ত ্রদ্ধে জগদৃবিবর্ত- 
জ্ঞান সেরূপ নহে, উদ একবারেই অমৃল ও শুক্তি-রজভ-দৃষ্টান্ত-বহিভূর্ত। আরও বক্তব্য এই 
ধে, স্বপ্রান্গ ভবের স্তায় রজতের অনুভব পরেও বর্তষান থাকে অর্থ'ৎ নিদ্রা তাঙ্গিয়া গেলেও যেমন 

্বপরদৃষ্ট বিষয় জাগর অবস্থাতেও অনুভূত হয়, শুক্তিকে শুপ্তি বলিয়া! মনে করিলেও তাহাতে 
যে. রজত-ভ্রম হইয়াছিল, সে জ্ঞান পরেও থাকিয়। বার। ছইটি ভ্ঞানের এইকপ সহচারিস্ব 
হেতু. কখনও অধৈত প্রতীতি সম্ভবপর হইন্ডে পারে না। কামনা-দোবহই চক্ষু শুভ্র শঙ্খকে 
গীতবর্ণ বলিহা! দেখে, পীতবর্থে রঞ্জিত কাচের মধ্য দিয়! নিরীক্ষণ করিলেও শুভ্র শঙ্খ গীতবথ 
দৃষ্ট হয়ঃ এই দোষ ভ্রদকল্লিত নয়, উহ! অধ্ৈতবান্রিগণেক ও শ্বীকৃত। জাগ্রৎস্থি যেমন ঈশ্বরের 

ক জীবের দ্বজ্ঞান-কললিত নহে, দ্বপ্পহৃহিও তেষুনই ঈশ্বরেতেই সম্পয় হয়, ইহাই ঈশ্বরবাদি- 
গণের, অনুমান এ. সন্ধে ছইটি বদ্ধহুত্রের উল্লেখ কর! যাইতেছে,.-পসন্ধ্যে হৃষ্টিরাহ্* (রন্ধন, 
৩৪১.) অর্থাৎ সন্ধ্য. পক অর্থ স্বগর--ইহ! জাগর ও হুযুখি) এই উভয়ের মধ্যে বর্তমান প্রযুক্ত 
ইহাকে এসন্ধ/ বলা হয়।, পা অবস্থার যে রখাদির স্যার দৃষই ক্র, তাহা ঈশ্বরবর্তৃক-).. 

৪২ 



ও পরমাস্মসনাক্চেয 

, ইহার পরে সৃজটি এই,__“নির্দীতারং £চকে পুত্রাদযশ্চ” ( অন্গকৃত, ঞ২।২ )) ইহার 
“সর্থ এই যে, কঠোপনিযদে উদ্ত হইয়াছে যে, পরমাত্মাই কাম ও পুআদিস. ির্থাতা | 
এই হই সুত্রের মর্দে জান। যায়, জগতের ভ্তায় স্বপ্নও পারযেস্বরী সটি। 

ইঞার পরেই তত্রত্য তৃতীয় স্তর উদ্ধৃত হইয়াছে) বথা,__"মায়াদাত্রং তু কাগ্েনানভি- 

বঞ্ত-দ্বরূপ্বাৎ* অর্থাৎ সর্বতোভাবে অনভিব্যক্তরূপ মায়াই উক্ত সৃষ্টির উপকরণ অর্থাৎ 
স্বানিকী ুত্টির একমাত্র উপকরণ মায়। দেশ-কালাদি নিমিত্তসমূহের কোথাও কিঞ্চিত 
সম্ভাবন। থাঁকিলেও মায়াই স্বাপিকী সৃষ্টির উপকরণ। এই সকল ব্র্গহথত্র দ্বার! সপ্রমাণ 
হইতেছে" পরমাত্বার অথটন-ঘটন-পল্ীয়সী মায়। শক্তির বিলাসেই শ্বাপ্রিকী সৃষ্টি হইয়। থাকে। 

“ অতঃপরে তত্রত্য চতুর্থ স্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে; বথা,--প্নুচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ” 
অর্থাৎ স্বগ্র গুভাগভের সুচক বলিয়। এবং শ্রোত প্রমাণেও উহার সত্যতার উল্লেখ আছে 

রলিয্। শ্বপ্রকে সত্যই বলিতে হইবে । এই স্থত্রে জান! যায় যে, ম্বগন ভাবি সত্যনস্থচক ; কখন 

রুখন স্বপ্ে উধধ ও মন্ত্রাদিও প্রাণ্ড হওয়! যায়, ভাহাতেও ইহার সত্যস্থচ কত সপ্রধাণ করে। 

একটি শ্রুতির মর্ম এই যে, "দি কেহ স্বপ্নে কৃষণন্ত পুক্রষ নিরীক্ষণ করে,'তবে সেই পুরুষ দ্বার! 

সে নিহত হয়।” .সাক্ষাৎ শবপরদৃষ্ট ব্যক্তি দ্বার! হত্যা ঘটে, ইহাও শ্রুতিপাঠে জানা যায়। 
অতঃপরে পঞ্চম স্থত্র উদ্ধৃত হইয়াছে; তদ্যথা,--”পরাভিধানাৎ তু তিরোহিতং ততে। হস্ত 

বন্ধবিপর্ধযয়ৌ* অর্থাৎ শ্বাপ্রিক রথাদির তিরোভাব পরমেস্বরের সম্বল্ন হইতে উত্ভৃত। র্েছেতু 
গরমেশ্বরই জীরের বন্ধমোক্ষের কর্তা। এই স্ুত্রদ্বার! ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জীবের 
কোনও সামর্থ্য নাই ; জীবের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে যে শ্রুতি আছে, তাহ! গৌণী। বপুসরিও জাগরবৎ 

" পারমেশ্বরী সত্য । এই অভিমত অধবৈতবাদীদেরও সম্মত শ্রোত মত। ৮ 
ীমতরামানুজ শ্বামী বলেন,_্বগ্নকালে শ্রীভগবান্ জাণিগণের পুণ্য-পাপানূসারে প্রত্যেক 

' পুরুষের, ভোগোপযোগী বিষয়সমূহ ও তৎসময়োচিত সংস্কারসমূহের স্থ্টি করেন । 
বপাবন্থাপ্রকাশিক! শ্রতি বলেন,-সেখানে ( স্বপ্রাবস্থার় ) রথ, রথের উপযোগী 
ঘোটক, কিন্বা৷ ধুহ্পযুক্ত [পথ থাকে জ1| কিন্তু তথায় এই সকল পদার্ধেরই সরি হয়। 
সেখানে আনন, মুৎ বা! গ্রসুৎ নাই, কিন্তু ইহারা সেখানে সৃষ্ট হয়। (সাধারণ ভোগ্য ব্য. 
দেখিলে যে প্রীতি জন্মে, তাহার নাম মুত অথবা বিশিষ্ট প্রিক্স বস্ততে যে গ্রীতি, তাহাই মুৎ। 

' বিশিষ্ট ভোগ্যে যে গ্রীতি, তাহ প্রমুখ অথবা তাদৃশ বন্তকে নিজ ব্যবহারযোগ্য করার ইচ্ছ। হইলে 
তাহাতে হে গ্রীতি হয়, 'তাহাই প্রন্ৎ। তোগ্য বন্তর ব্যবহানে বে প্রীতি, তাহাই আনন্ছ.- 
অই ব্যাথা শ্রতগ্রীকাশিকা-সগ্মত।) সেখানে ক্ষুদ্র জলাঁশর বা নভাঁদি নাই, কিন্ত ইহারা 

' মির্দিত হয়। তিনিই স্বপ্রীবস্থায় সকল পদার্থের নির্মাতা । যদিও স্ফল পুরুষের. অনুতব.. 

€ববাগা পৃ্ার্থলকল সেখানে .বিদ্তমান থাকে না, তথাপি পরদেখের সর্কাজন-ভোগ্য কী সফর 
ঈ্লার্ধের সি কয়েন। যেহেতু তিনি একমাত্র বর্তা। ইনি সত্াস্ষল্ল এবং অন্ুতশক়ি- 
লম্গ়।' “মাং তাহার পক্ষে সর্ববিধ কত্ৃ্ঘই সম্ভবপর |. 



« মাহ্ধ দিত হইলে এই গুাষ জাগিয! থাকেন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ভোগা বন্ধ নিরাদি 
করেন। ইনি শুদ্ধ, ইনি বন্ধ এবং ইনিই অমৃত । নিথিল লোক ইহাকে আশ্রয় করিয়! বিদ্বমাম 
রহিয়াছে। কেহই ভীহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।--€ কঠউঃ, ২1৫৮ )] বন্ধসুেফারও 
পদায়ামাতন্ধ*" ইত্যাদি (৩1২৩) হুত্র্থার! প্রকাশ করিকাছেন যে, জীব অনভিব্যক্তবরূপ, 

জীবের সম্যক অভিব্যক্তি সার নাই | শ্বাপ্সিক বন্তসকল সত্যসহল্প উনের সত্তা, 
সধরশক্তিবিলাস মাত্র । শ্রুতি বলেন, “সকল লোকই তাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, 
কেছই তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না1।” গৃহাত্যন্তরে (অপরকালাদিযু ) মি্্িত ব্যক্তিও 
যে' হবগ্সাবস্থায় স্বশদীরে দেশীস্তরে গমন, রাজ্যাভিষেক ও পিরশ্ছেদন প্রস্থৃতি দর্শন করে, 

ইহাতে ইহাই প্রতিপর হয় থে, সেই সময়ে পাপপুণ্যের ফলে গ্রকৃত দেহেয় অনুরূপ অপর 
. দেহ সৃষ্ট হয় এবং তৎশরীর দ্বার তৎকালিক ক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন হয়।--( গ্রীতাস্যানুবাদ )। 
. পরমাম্মার এইরপ স্বপ্স্ষ্টিযুক্তিযুক্তই বটে। জাগ্রৎ-্গ্রাদি স্থটিভেদে এই নিলিখ বিশ্ব- 
গ্রপঞ্চের জগ্মাদিকর্ভৃত্ব দ্বার পরমাত্মাকনই স্ষটিকর্তৃ্ প্রতিপন্ন হয়। ধীছারা৷ বলেন, স্বপদৃষ্ট 
বিষয় স্বকীয় সন্বল্ গ্রস্থত) বেদাস্তস্ত্রকার এই মতের অভ্যুপগদে এক সুত্র করিয়ছেন; তাহার" 
মর্ম এই যে, স্বপ্ন হইতে জাগর জ্ঞান পৃথকৃ। কেন না, জাগর জ্ছান স্বপ্র-্ঞানেররবরুত্ধধর্মা- 

বিশিষ্ট। গ্বগ্গে বাহ! দেখা যায়, জাগরণে তাহা উপপন্ধ হয় না। কিন্ত 'জাগরণে যে সকল 
পথের জান হর, স্প্ের দৃ্টান্তের স্যার তাহাদের অন্যথাভাব হয় না। এই সত্রে ইহাই 
ব্যাধ্যাত হইয়াছে। কিন্ত স্বপ্ন যে স্বপ্রদর্টার নিজের সৃষ্টি বা নিজের মক্কযনজাত, এ অভিমত 
্বীয় পক্ষের অভিমত নছে। কেন না, অতঃপরে “সন্ধ্যে স্িরাহ* সুত্রস্ার! টি বলা 
হইঠাছে যে, স্বপ্নও পয়মেশ্বরেরই সৃষ্টি । 

*নৈকন্মির সন্তবাং* (২1২৩১) এই ব্রত বারা প্রদশিতি হইয়াছে যে, এক ধর্্মীতে 

 ধুথাপৎ সত্ব ও অসত্, এই বিরুদ্ধ ছুই ধর্ধের সমাবেশ হয় না। ইহা! দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হয়.ফে, 
এই জগৎও সত! ও অদন্, এই উভয়ের দায় অনির্বচনীয় নহে। এই স্তর সবার! অগতেরও 
অনির্ধবচনীযত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে । 'বদ্দি নিখিল ঘৈতজীত পদা্ই জীবের অজ্ঞানকল্পিত হয় 
এবং জীবের গ্বরূপ বদি ব্রদ্ধ ভিন্ন অন্ত কিছু না হয়, তাহা হইলে বাস্তব পক্ষে সর্বাজ্ঞাদি- 
অভিমানী জন্ত কোদও ঈশ্বর আছেন, এমন বল! বায় না। তাহ হইলে স্থাপুতে যেয়প 

পুরুষ করিত হয়, সেইন্ধপ জীবের সবশ্বরূপই ঈশ্ব় বলিঃ| কল্িত হয়েন, ইহাই বৃর্বিতে হইবে । 
মাধ হেখন ্বপ্পে আপনাকে রাজ! বলি মনে কঙে) এই ঈশর-কমমনাও তাদৃশু হইয়া পড়ে। 
বার্থ: জামোদরে স্থাগুতে (মুড়া গাছ) যেমন গুরুষ-কল্পনা ব্যর্থ হইয়া, যার, সেইয়প 
অঞ্জান-ধিনাশফালে জীবের ঈশ্বর, অভিমানেরও "অভাঁব হয়। এই অবস্থায় অজঞান-কল্লামান ; 
ঈদীয়েরঙ অভাব হওয়ায় অন্যান সিদ্ধ, সম্প্রতিপম, শান্কোদিত, 'গ্মাভন্ত বত ইত্যাদি যে জগৎ. 
র্তৃতবকোতিক . সুজ ও ভঘিবরক পানবাক্য আছে, স্ঠৎসকলই প্রলাপবাকাধ হইয়া পর়্ে? 
ভংরবইলে সুজাত ও পর্ধশজিৎ বিহ্নে'জীব ও ধানের এই বিচি উগংব্তৃতাদি অক 



৬৩২ পরমীক্পন্দর্ডের . 
ারেই সম্ভবপর হয় ন। অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত এই -বুক্তিগুলিও' উপহাসাম্পৰ হুইয়! 
পড়ে। যদি বল যে,জীবের অজ্ঞাননিবন্ধনই ভেদোৎপততি হয়, ভাহ। হইলে *ইতরবাপদেশাং 
হিতাকরণা দিদোষ গ্রসক্তিঃ” (ক্রঙ্গস্থ, ২১২১) (অর্থাৎ জীবের জগৎকর্তৃত্ব ্বীকারে তাছাতে 

হিতাকরণাদি দোষের গ্রসক্তি হয় )। এই সুত্রে গ্রতিপাগ্ত জীবকর্তৃক স্ঙ্টিতে ষে দোষারোপ 
কর! হইয়াছে, তাহাও ব্যর্থ হয়। এতদঘ্যতীত ত্রদ্ধসথত্র ২১২২, ২।৪1১৭ এবং ১৪1৯১ ইত্যাদি 

সুত্রেও জীবের জগদকর্তৃত্ব স্থাপিত হইয়াছে । এ সকল হুত্রের অর্থও ব্যর্থ হইয়। যাঁয়। . 
বৃহদারণ্যকে একটি শ্তি আছে, তাহার মর্ম এই,--*ইনি সর্ধেশ্বর, ইনি সমুদয় লৌকের 

রিধায়ক হেতুম্বরূপ” € 881২২ )। শ্রীভগব্দগাতাক় লিখিত আছে, “ছে অর্জন, ঈশ্বর সকল 
লোকের হৃদয়ে অবস্থান করেন।” ইত্যাদি শ্রুতি-স্বতিতে জানা যাঁয় যে, যিনি জীবের অজ্ঞান- 
প্রবর্তক বলি প্রসিদ্ধ, সেই যজ্জেশ্বরে জীবাজ্ঞান কল্পিত হইতে পারে না। 

ভেদমাত্রই বদি স্বীয় অজ্ঞান-কল্িত হয়, তাহ! হইলে শান্ত্রগুলিও অজ্ঞান-কল্পিত হয়, 

শবপ্রজ স্বপ্রের ন্যায় সেই শাস্ত্র হইতেই ব1 বথার্থ জ্ঞানোৎপত্তির সম্ভাবন। কোথায়? আঁর কেই 
ব| শাস্ত্রবাকো বিশ্বাদ করিয়া, তত্প্রণো দিত কার্ধ্য প্রবর্তিত হইতে পারে ? এ অবস্থায় এই 

পন প্রলাপে বিশ্বাস অপেক্ষা! ম্বকীয় উৎগ্রেক্গা-জনিত তর্কে বিশ্বান করাই ভাল--এইরপ যুক্তি 
হইতেই বেদোচ্ছেদ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় অর্থাৎ বেদের প্রতি লোকের অনাস্থা ঘটে এবং 
অনির্মোক্ষ-প্রসঙ্গ-দে|ষ উপস্থিত হয়, ষেহেতু তর্কের ত প্রতিষ্ঠা নাই। অর্থাৎ আগমবিরুদ্ধ 

শক তর্ক-দ্বাযা মোমলাতের বাধা ঘটে। 
এই প্রকার যুক্তি-বিচারে বিবর্তবাদের অবকাশ না থাকায় পরিণামবাদই ধর্তব্য। পারণা- 

বাদের লক্ষণ__তত্বতঃ অন্তথ(ভাঁব। (পরিণামবাদের স্থল ও সংক্ষিপ্ত মর্ম এই যে, এক ও অদ্ধিত্ীয় 

চট ্রহ্ধ বিচিত্র শক্তিষোগে ক্ষীগাদির ন্যায় জীব ও জগৎরূপে পরিণত 

হয়েন। ) এ সম্বন্ধে বেদান্তস্থত্র আছে + যথা,--"উপসংহারদর্শনান্নেতি 

চেন ক্ষীরবৃদ্ধি” ব্রেহ্ষকু, ২1১/২৪) অর্থাৎ হপ্ধ ও জল যেমন বাহ্ সাধন অপেক্ষা! করে না, অথচ দধি 
ও হিমানীরূপে পরিণত হয়, তেমনি সাঁধনাস্তর সংগ্রহ ব্যতীতও অদ্বিতীয়, বিচিত্র-শক্তিসম্পর 

ত্রদ্মেরও জীব ও জগদাকারে বিচিত্র পরিণাম উৎপন্ন হয় । আরও এন্টি হ্থত্র এই,--“দেবান্ি- 
বদপি লোকে' (২১।২৫) অর্থাৎ চেতন-ব্রক্ম এক ব! অনহা্ন হইলেও দেবতাদির দৃষ্টান্তে বিনা 
সাধনে হৃষ্টি সাধন করিতে পারেন। 

এই সকল শ্ুত্রে পরিণামবাদ ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। অতঃপরে ইহার পর্বের সুত্রে (২1১২৬) 
স্থণীবর্তভাবে (জবস্থ মৃত্তিকা একটি খুটি প্রোথিত করিতে হুইলে যেমন উহাকে ঘুরাইয়া 
ফিরাইগ। প্রোথিত করার প্রয়াম দৃষ্ট হয়, তজ্রপে) পরিগাবাদ ঢালাইয়। ভতঃপরে 
প্তেন্ত শবামূলত্বাং* এই ব্র্গন্ত্রে পরিণামবাদ স্থাপিত কর! হইয়াছে | . আতিতে 
গগবান্ঃ পদও দৃষ্টি হয়। 

এক্ষণে 1১1২৬ সত অর্থাৎ “কৎগ গ্রসক্তিনিরব়বন্থশবৃকোগো ধা” এই পুজের- কিছিং- 

পরিণাম? 



অনুব্যাখ্যা .. অত 

অর্থ কয় যাঁইতেছে। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন, ব্রদ্ধ নিল, নিক্রি” শাস্ত। ইহাছে 
জান। যার যে, বরন্গের অবয়ব নাই। ব্রদ্ধের বখন অংশ নাই, সুতরাং তাহার আংশিক পরিণাম৪-:: 
সম্ভবপর নহে। এ অবস্থাতে মানিতেই হয় যে, ব্রক্ধই জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন। 
কিন্তু সমুদায় পরিণাম শ্বীকার করিলে মুলোচ্ছেদ-প্রলঙ্গ হয় অর্থাৎ ব্রদ্দের ্রদ্ধত্ব বিনষ্ট হইয়! 
তিনি জুগাৎ হইয়াছেন, এই দোষ ঘটে ॥ বদি মূলেরই অভাব হয়, তাহা হইলে শ্রুতিতে থে. 
উপদেশ আছে, 'ব্রহ্মকে দেখিতে হইবে, তাঁহাকে আনিতে হইবে”, এই সকল উপদেশ বার্থ হয়। 

গন্ধ সম্বন্ধে অজর, অমর ইত্যাদি যেশব্দ আছে, সেই সকল শব্ধও নিরর৫থক হইয়া পড়ে। 

তাহাকে সাবয়ৰ বলিয়। মনে করিলে, শ্রতিতে যে তীহার সম্বন্ধে নিরবয়ব প্রভৃতির . উল্লেখ 
আছে, সে সকল শব্েরও ব্যাধাত হয়। এই প্রকারে নিত্য, শাশ্বত, ব্র্গদ অনিত্য হইয়। পড়েন। 
ইত্যাদি পূর্ববপক্ষের উল্লেখ করিয়া ব্র্নুত্রকার উত্তরপক্ষ বলিতেছেন,_-শরতেম্ত শবমূলত্বাথঃ। 
এস্থগ্সে যে “তু, শব আছে, তাহ। পূর্ব্বপক্ষ পরিহারের জন্য প্রযুক্ত হইম়্াছে। অর্থাৎ. 
পূর্বস্ুত্রে ষে সকল আপত্তি উাপন কর! হইয়াছে, সেই সকল আপত্তি পরিছাধার্ধই 

এ স্থলে 'তু* শব প্রযুক্ত হইয়াছে । আমাদের পক্ষে ( বেদাস্তীদের গক্ষে ) উক্ত দোষ-সকলের 
কোনও দেযেব_ আশঙ্কা নাই। (উদ্ধত ব্যাখাংশ শান্কর ভাষ্য হইতে গৃহীত )। আমর! 

শ্রতিদিদ্ধান্তের পক্ষপাতী । শ্রুতিসমূহ স্বকীয় শবে যাহা বলিবেন, তাহাই মুল অর্থাৎ 
তাহাই প্রকৃতার্থ। কিন্তু নিরর্থক তক দ্বারা যাহ! উপস্থাপিত কর! হুইবে, তাহা শ্রোত 

ভাঘপরয বলি! গ্রাহ কম! যাইবে লা। অতি অপৌনবেন অর্থাৎ ইহাতে ব্যক্তিবিশেবেন 
উৎপ্রেক্ষাজনিত কোন কথ! বল! হয় নাই; নুতরাং শ্রুতি পরষপ্রমাণ । অপিচ শ্রুতি পরম 
অলৌকিক পদার্থেরই প্রতিপাদন করিয়াছেন, ইহাতে লৌকিক জ্ঞান ও লৌকিক তর্কের গ্রবেশা- 

ধিকার নাই। পৌরাঁণিকের। বলেন, যে সকল বিষয় অচিস্ত্য অর্থাৎ মানবীর জনের অগোচর; 
সে সকল বিষয়কে তর্কের সহিত সংযুক্ত কর! কর্তব্য নয়। অচিভ্ত্য সন্ধে লক্ষণ এই যে, 
যাহা প্রককতিলমুহ অর্থাৎ আমাদের ইন্জিয়াতীত ও ইন্দ্রির়গোচর হুক্ষ ও স্থল জড় প্রাকৃত 

পদ্নার্থনিবছের জ্ঞানাতীত, তাহাই অচিস্ত্য । 

এ সম্বন্ধে শ্রোত প্রমাণ এই যে, “ঈশ্বর অনাস্ম বস্ত ও বাহ্ক্রিয়সমূগকে বিস্তৃত করেন 
এবং বাহ্য বিষয়-মকল দর্শন করেন*--কেঠ)। পক্ষু, শ্রোত্র, তর্ক, স্থৃতি বা বেদ, কেহই ইহাকে 
জানিতে পারে নাই।*” *ইনি উপনিষংপ্রতিপাদ্ত পুরুষ* ইত্যাদি। তৰসন্দর্ডে এই বিষয় : 
বিস্তারিতরূপে- আলোচিত হইয়াছে। স্মৃতরা ব্রচ্চকে নিরবয়ব বলিলেও কৃত গ্রলক্তিদোষ 

ত্রেক্ষের লর্ধাংশে জগংপরিণতি-দোষ ) ঘটেনা। ব্রহ্ম হইতেই জগহৎপতি ঘটে, এ সম্বন্ধে 
যেন শ্রুতি আছে, বিকার ব্যতীতও ্রন্ধেয় অবস্থাদ সনন্ধে তেমনই ক্রত্টি আছে। "তিনি 
জজ হইলেও বহুবিধ আকারে জন্মগ্রহণ করেন" ইত্যাদি। , 

' মন্ত্র ইতিহাসে, অর্থবাদে ও পুরাণে দেখিতে গাওয়া বায়, দেবাদি কোনগ্রকার বকা 
প্াশুর্য়েন না, অথচ এশ্ব৫যযোগবিশেষে বহ্প্রকার, নানাস্থানগ্থিত শরীর, সাদ, রখ প্রস্ৃতি'- 



“৩৪ টি পরমাত্ববন্দতের' 

ঞাহাদের হইতে খভৃষি হয়। এই সকল বিষয়ের সৃিতে তাহারা কোনও উপাদান গ্রহণ 
করেন না। দৃষ্ট ও সন্নিহিত ব্যাপার গঞ্লিত্যাগ করিয়া, অদৃষ্ট ও অসঙ্গিহিত, কলনার করনা" 

বাছল্য-দোষ ঘটে, এই নিমিত্ত স্ত্রকার এই বিষয় প্রতিপাদন করার জন্ত "দেবাদিবদপি লোকে” 
'ত্রেঙ্ধনথ, ২১২৫ ) এই স্থত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণ;শরীর অচেতন, কিন্ত ীর্ঘং- 

শক্ষরাচাধ্য বলেন, দেদাদিক্স শরীর মহাপ্রভাবসম্পর । সুতরাং তাহাদের সঙ জব্যাদি মারিক 

নহে। তাহার স্বকীয় বিহারার্থ গ্রাসাদাদি ভ্রব্য-ঘকল নির্মাণ করেন। উত্্রজালিকগণ 

ইজজাল-বিগ্ভাবলে যাহা রচনা করেন, তাহ! মিথ্যা । কিন্ত এ পক্ষে তাদৃদী সৃষ্টি অযুক্ত| | 

“আত্মনি চৈবদ্" (ক্রদ্গহ, ২১২৮) এই স্তরের ব্যাখ্যায় প্রীমৎশঙ্করাচার্ধ্য “দেবাদি-ও. 
নায়াবাদিগণ* এইরূপ লিখিয়া, ইন্দ্রজালিক হইতে দেবাদিকে পৃথক্ করিয়া অভিহিত করিয়- 
ছেন। জুতরাং দেবাদির স্তাঁয় অচিন্তা শক্তিবলে ব্রচ্ম বিকাররহিত হইয়াও জীব ও জগৎ- 

রূপে পরিণমিত হইয়াছেন । লোকে ও শাস্ত্রে ইহ! গ্রদিদ্ধই আছে যে, চিন্তামণি নিজে অবিকৃত 
ধাকিয়াও নান দ্রব্য সৃষ্টি করে। 

এই প্রকার কথায় এক প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে, ব্রদ্ম কোন্ রূপ ছার! পরিণত হয়েন, 
কোন্ রূপ ছার গ্বীয় রূপ সংরক্ষণ করিয়। অবস্থান করেন? ইহাতে রূপভেদ £করনানিবন্ধন 

ক্রন্গের সাবয়বন্থের প্রসন্তিদোষ ঘটে অর্থাৎ ব্রদ্দের যে অবনব আছে, এই সিদ্ধান্তের 
প্রনঙ্গ হয়। ইহার উত্তরে ইহাই বলা যায় যে, ত| হউক, (তাহাতে দোষ কি? )"শ্তেম্ত শব- 

মুলদ্বাং* এই সুআানমারে গ্রতিপন্ন হইয়াছে, সাবয়ব ও নিরবয়ব ত্রহ্ম সম্বন্ধে এই পরম্পরবিরুদ্ধ 
খর্ শ্রতিবিরুদ্ধ নহে। এই উয় প্রকার শ্রুতিই দেখিতে পাওয়া ঘায়। তিনি অচিষ্থ্- 
স্বভাব, তাহাতে এই বিরুদ্ধ ধর্সের সমাশ্ররন অসঙ্গত নহে | শ্রুতিতে যেমন নিল, 
নিঙ্গি্। ও শান্ত, ইত্যাদি বাকা আছে, তেমনই -তিনি “চতুষ্পদ, অষ্টাদশকল, যোড়শকল' 
ইত্যাদি বাকাও মাছে।-_€ছান্দোগ্য, ১৩১৮২ ্ষ্টবয)। কুত্রকার নিজেও “বিকরণস্বাঙ্নেতি চেখ 
তুক্তম্* ( ত্রন্ধস্থ, ২১৩১ ) এই সুত্রে করণবিহীন ব্রদ্ধের সর্বসামর্থাযোগ প্রদর্শন করিয়াছেন। 

' (তোষ্ফার প্রীমৎশঙ্করাচার্্যও লিখিয়াছেন, পরক্র্দ অত্যন্ত গম্ভীর, কেবলমাত্র শ্রতিগমা, 
সকগম্য নছেন, অপিচ এক ব্যক্তিতে যে শক্তি দেখা বায়। অন্ত ব্যক্তিতেও অবিকল গেই শক্তি 
অবস্থান করিবে, এমন কোন নিয়ম নাই, এইরূপে পঃক্রন্গে সর্বশক্তিযোগ অসভব নহে )। 
গ্বেতাখথতর উপনিষৎ বলেন, 'তীহার কার্ধ ও করণ নাই। ইহাতে এই প্রমাণ হয় ধে,তীহার 
করপরছিত দ্বাভাবিক .জ্ঞামাদি বর্তমান। এইকপ পৈঙ্গী শ্রুতিতে প্রকাশ আছে থে, 
ইনি বিরুদ্ধ) অ্চট অবিরুদ্ধ' ইত্যাদি। বিষ্ুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে, ইনি সর্বশক্িনিলয় 
রা ইনি গর্ব রশি না 

* খ্রই প্রকার লাবয়বন্ধে অনিত্যের আশঙ্ক! দাই। কেননা, অনিত্যতাভোতক প্রাক ত সাধগব 
বন্ধ হইতে বর্ম পৃথক্ বসত, ইনি নর্বাকারণ, ইনি ক্রি প্রমাণমূল্ষ নিত্য পাদার্ঘ। 'নাধ্চাষ্ে 
*সধদ্ধারূপণতে?* ০২1২৮ ) এই সুত ব্যাখ্যায় এ সনবষধে দলালোচন। হৃষ্ট হয়। ' বি সর্ষে 



অনুব্যাত্যা ৩৬ 

ডি সর্ধঘিরোধ পরিহার করিয়াছেন। আরও বল! হইয়াছে, তগবান্ যদাত্মর্/সাহার একাশ$ 
তদাত্মক। “আমর| ভগবানের বুদ্ধিমত্ত। লক্ষ করিতেছি' ইত্যাদি তিনি “নদে ও সাাগ্থ! 

( ইত্যাদি দ্বার! তাহার প্রা্কত দেহাদি গ্রতিষিদ্ধ হইয়াছে এবং তাহার অপ্রার্কত নিভ্যাবয়ব্, 

প্রতিপন্ন কর! হুইয়াছে। ) দুততরাং অচিষ্ত্য ব্রাঙ্গী শক্তিযোগে পরক্রঙ্গ নিয়বয়ব হুইয়াও 
সাবয়ৰ এবং পরিণামঘান্ হইয়াও নির্ধিকাররূপেই বর্তমান থাকেন, ইহা শ্রোত 
সিদ্ধান্ত-সম্মত। 

এই নিমিত্তই বল! হইয়[ছে, তত্বতঃ অন্থাভাঁবই টির ইহাই পরিণামের লক্ষণ অর্থাৎ 
হু দধি হইলে, উহ! যেমন তত্বতঃই অন্তপ্রকর হয় (রঙুতে সপর্রমের সভায় গুপাধিক অন্ত. 
প্রকায় নহে ), ব্রহ্থও তেমন অচিস্ত্য শক্তিবলে নির্বিকার থাকিয়াও জীব ও জগংবূপে পরিণত 
হয়েন। নুতরাং তত্বতঃই অন্তথাভাব দুষ্ট হয়, কিন্ত তত্বের অন্তথ| হয় না। মণিমন্্র 
মহৌযধির এই প্রকার অনিস্ত্য শক্তিত্ব দৃষ্ট হয়, শাস্ত্রের তাহার উল্লেখ আছে, কিন্তু তর্ক 
দ্বারা সেই অচিস্ত্য শক্তির বিনির্ণয় হয় না। সুতরাং ব্রদ্ধের অচিস্ত্যশত্তিত্ব অসভভাঁবনীয় 
নছে। এই জগতে অনিস্তযপক্তিসম্পন্ন যত বস্ত আছে, সেই নকলের মুল কারণন্বরূ 

পরত্রন্মের অবিচিন্ত্য-শক্তিত্ব ধখন গ্রতিপন্ন হইল, তথন শ্রতিদৃষ্ট যুগপৎ বিকার ও জবিকা" 

রাদি ব্যাপার ব্যাখ্যার জন্ত তাদৃশ শক্তিহীন শুক্তি-রজতাদির ভ্রম-জঞানের স্তায় বিবর্তবাদের 
আশ্রম গ্রহণ কর! নিতাস্তই অযুক্ত। 

পপতুারসামঞ্জত্তাৎ” (২২৩৭) এই অধিকরণে ২।২।৩৮ স্থত্রের ভাষ্য শীমংশহরও 

বিলগ়াছেন,স-অপিচ ব্রহ্গবাদী শাস্ত্রাুসারে কারণাদির স্বরূপ অবধার্ণ করেন, স্তর], 

* আমর! প্রত্যক্ষ ও অনুমানে যাহা যাহা দেখি, গুনি ও বুঝি, তৎসমন্তই যে তেঘম তেমন 
ভাবেই মানিতে হইবে, তাহ। ব্রহ্মবাদীদের অভিপ্রেত নহে। | 

“আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশচ* (২১২৮) এই ক্রহ্মহত্রে সর্বক্রই যে তাহার আশ্চর্য্য টি 

আছে, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে । এই হুত্রের ব্যাথ্যায় শ্রীমন্মধবাচাধ্য একটি শ্বেতাস্বতর 
শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন; তাহার অর্থ এই যে, “সেই পুরাণ পুরুষ বিচিত্র শক্তিসম্পর ।'তাহার 

শক্তি স্তায় আর কাহারও শক্তি নাই। তিনি এক, স্বতন্ত্র এবং সর্বভূতের অস্তরাত্ম- সফল. 
দ্বেবত| তাহাতেই অনু গ্রবিষ্টরূপে বর্তয়ান।” ব্রনবস্ত্রকার ্য়ং ব্রহ্ম ও ব্রঙ্গবাপারাদি এক, 
মাত্র শান্ত্রজ্তানলত্য বলির। অঙ্গীকার করিয়া, গুক্তিরজতবৎ পুরুষদৃই উদাহরণসাধ্য বিবর্তবাদ 

বা ভ্রমঙ্জান নিরাকরপপূর্ব্বক বেদাস্তগ্রকরণ-পিত্ধ পরিণামবাদকেই দৃঢ় করিয়াছেন। মুণডক, 
উপনিষদে উ্ণনাভির স্তটি সম্বন্ধে (১1১1৭ ১.যে উদাহরণ দেওয়! হইয়াছে, তাহ লৌকিক, 
ৃষ্টিতেও পরিপাদ-গরজিগাধি (দেখিতে পাওয়া ঘা। 

*ইন্জো! নায়াভিঃ পুরুরাপং ঈয়তে* ইত্যাদি বৃহদারখ্যক-শ্রুতিতে যে মায় শখ আছে, তাহা, 
শতিষাবরবাচ্য অর্থাৎ মায় অর্থ ইন্্রজাল নহে. উহা শক্তিবিলেষ )) গৃতরাং তাহাতেও এ.. 
সিদ্ধ দোষারোণের স্বাশক্। হইসে পারে .না। পরিণাষ-এ্রতিপাদনে যে কানও ফল নাই, 



উ৩৬ পরমাত্মস্দর্তের 

একথাও বলা উন্ধিত নহে। পরমাত্মীয তীদৃশ মহিম। জানিয়! যে তক্তির উদ্রেক হয়, সেই 
ভক্তি দ্বারা পরমপুরুার্থতাপত্তি, হইয়া থাকে । নৃসিংহতাপনী প্রতি বলেন; “দেবগণ, সহগণ 

ও জ্গাবাদিগণ ধাহাকে প্রণাম করেন? ইত্যান্ধ। | 
মূল গ্রন্থে ( গরমাঘ্বসন্দর্ডে ) "তত্র" ইত্যাদি শব্ষঘার! পরী তমার পরিণামই যে শান্্রসন্মত 

নিদ্ধান্ত' ইহ সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইন্লাছে। পরিপামবাদে যুক্তি সহ শ্রুতি দেখিতে পাওয়া. 

ঘায়; উহার ভাবার্থ এই যে, 'যৃত্তিকই সত্য, আর সকল কেবল উহার বাক্যাবলম্বন 
বিকারমান্র ।--('ছাঃ উ, ৬/১/৪)। ্ 

. প্বাচারস্তণম্*--বাক্যদ্বারা আরভ্ভ-যাহার, তাহাই উক্ত পদের অর্থ। অথব| বাক্যছারা 
বাঃ1 আরন্ধ হয়, তাহা। “বাচারস্তণ” পদের অর্থ বাঁচ্য; যাহ! কিছু বাচ্য, তৎনকল পদার্থ ই 

এ স্থলে বন্তব্য ), দণডাদি অন্তর সিদ্ধ ! 

পবিকারো! নামধে*ম্প-বিকারই নাম, এই অর্থে বিক!র "নাম ধেয়” স্বাথে ধেয়ট প্রত 

বিছিত হইয়াছে । ঘটাদি বিকার মৃন্তকাই অর্থাৎ মুত্তকাভিম্প পর কিছুই নহে। মৃত্তিকা- 
দিই দণ্ডাদি নিমিত-কারণযোগে অআকারবিশেষ প্রাপ্ত হইয়!, ঘটাদি ব্যবহার প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ 

ঘটাদি নামে ও রূপে বাবস্ৃত হয়। স্তর! ঘটা মৃত্তিক| হইতে ভিন্ন মহে, ইহাই সত্য। কিন্ত 
গুক্তিতে বে রজতভ্রম হয়, ইহ! তদ্রুপ ভ্রান্তিজ্ঞান ব! বিবর্ত নছে-_ইহ! সত্য। তাহা ন! হইলে 
শুক্তিসকাশে শুক্তি হইতে ভিন্ন স্বতঃসিদ্ধ মন্তত্রাবন্থিত রজতের ন্যায় বিকার পদার্থ ভিন্ন হইয়া, 
পড়ে। (€ স্থতরাং বিব্র্ধবাদের দৃষ্টান্ত ও বিবর্তজ্ঞান সাধক নহে )। ছান্দোগ্যের উদ্ধৃত 

বাক্যান্তে যে “ইতি” শব. আছে, সমুদয় বাক্যের সহিতই উহার অন্বয় হইবে। “অসৎ 
হইতে কি প্রকারে সৎ পদার্থ উৎপন্ন হইবে” ইত্যাদি। এ স্থলে এই শ্রুতি দ্বারাই বিবর্তবাদ 
পরিত্যক্ত হইয়াছে। মুল শ্রুতিতে 'ইতি” শব প্রয়েগেরও্ এইরূপ সার্থকথ! দৃষ্ট হয়। 
( "মৃত্তিকেত্যেব” বাক্যে “মৃত্তিক!* ইতি বলায়ই মৃত্তিকার সত্যত্ব দৃী্কত হইয়াছে )। 

কিন্ত প্ৃত্তিক! ইব তু সত্যং* অর্থাৎ মৃগ্ময় বস্তনিচয় মৃত্তিকাবৎ বা! মৃত্তিকাতুল্য সত্য, এরূপ 

. ব্যাথান যুক্তিযুক্ত নছে। ধ্াদি মৃত্তিকার বিকার । এই বাকের বিধেয়ত্বে, বিকারত্বে ও কার- 
পত্বে অভিক্ন আছে। কিন্তু তাহার বাক্যভেদ হয় নাই । অর্থাৎ আলোচ্য শ্রুতির বিধেয় স্থলে যদি 
বিকার্ত্ব ও কারণের অভিন্নত্ব রহিয়াছে, তথ|পি বাঁক্যভেদ-দোষ হয় নাই। অভিপ্রায় এই যে, 

ঘটাদি মৃত্তিকারই বিকার এবং ঘটকারণ মৃত্তিকা! হইতে অভিন্ন । এই ছুই পদের-বৃতি ভিন্ন 
হলেও এ স্থলে বাক্যভেদ*দে।ষ ঘটে নাই। গ্রন্থকার তাহার কারণ বলিতেছেন; বথা,--প্রথম 

বাকের অনুবাদেই'( ব্যাথ্যানস্বরূপেই ) অর্থাৎ বিকার্ধ.শঙ্পের ব্যাথ্যান স্বন্পেই দ্বিতীয় বাক্য 
-_কারণাতিননত' পন গযুদ্ত হইগাছে। এবং এই অনুবাদ দ্বারাই সিদ্ধ বৃত্ত মৃত্তিক! এবং বিহ্ধয় 
ঘটাফিবিকার, এই ছুই বস্তই অবধারিত হওয়ায় এই উভয়েই অর্থপ্রতিপত্থি -মুখ্যা বলিয়াই 
বুঝিতে হইবে.।. সুত্রাং এ স্কুলে মৃত্তিক! ও তাহার বিকার ঘটাদি, এই উভয়ের: জানই" 

দুখ) উক্রিতক ররু-জঞানের জায় ভুদক্ঞান- নহে। 



অনুষ্যাধ্যা ধু ] 
এ স্থলে 'ৃত্তিকা' শবে ইহাই বুঝা টিবি যে, যে পর্যযত সর্ব অঙ্গটৈতক উপগন্ধ 
নাহয় অর্থাৎ প্পর্বাং খমিদং ব্রদ্ধ” বা *্উীতদাত্যযবিদং রব তৎ, সত্যং, স আনম” এইরপ, ফান 
'ইওয়ার পূর্বে কারধ্যকারণ-পরস্পর। বিচারাছুসায়ে মৃষ্য় ঘটাদি যে: মৃত্তিকা বিকার, তাহ! 
প্রত্যতক্ষই দৃষ্ট হইয়া থাকে জর্থাৎ মৃত্তিকাক্ বিকারও বে. মৃত্তিকা, ইহা প্রতাক্ষসিদ্ধ ।..হেতনাং 
মৃত্তিক। ও যৃত্তিকার বিকার ছুই' রূপে আঁমাদের জ্ঞানের সশীপে উপস্থিত হইলেও উহার! হে 
এক ও অভিন্ন বন্ত, ইহাই সত্য বলিয়া শ্বীকাঁধ্য। কিন্তু এই বিকার বন্তসমূহ: বিবর্ত বাংরান্তি, 
জানসন্ভূন নহে) সেইনপ মৃদাদি -ৃষ্ট-বস্তর উৎপত্তির পুর্বে এই সকলই যে ব্রন্গষয় . ছিলেন, 
ইহা! অন্থুমেয়। মৃত্তিকাদি নিখিলপ্রকার বস্তনিচয়ের একমাত্র কারক ব্রন্মকেও করান 
সত্য বলিয়া! জানা যার়। 

এ স্থলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ঘখন বিকারাদি শব্ষ আছে, এ অবস্থায় বিকার শব্দের বিবর্ত টি 
তাৎপর্ধা কষ্টকল্পনা মাত্র বলিয়াই বুঝিতে হইবে । হুম চিদচিৎ বস্তরূপ শুদ্ধ জীবের, অব্য 
শক্তিকে জ্গৎকারণত্বরূপে নির্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত নছে। ছান্দোগ/ উপনিষদ "লঞ্চ এব 
€শীা ইদৎ গর জানীৎ” এই শ্রতিবাক্যে যে 'ইদং, শব ( জগদবৌধক ) আছে, সেই পন্ব: 
দ্বারাই ততৎশক্তিমন্ব স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হয়। জগংহ্ষ্টিয় পূর্বেও এই বিশ্ব তত্সবরূপ' 
অর্থাৎ ব্রহ্ত্বপ্বপ ছিল। সেই পূর্বাস্তিত্ব ্বারাতেই নির্দিই কারণত্ব প্রতিপন্ন হয়। 

জ্ীভগবান্ই জগতের উপাদান, ইছা স্বীকৃত হইলেও সঙ্বাত উপাদানত্ব (. চি চিদ্বিশিষ্ট 
ভগ্গবান্ই জগতের উপাদান, এই অভিমত) শ্বীকারে চিদচিন্বিশিষ্ট ভগবানের স্বভাবে 
সাহধ্য-দোষ ঘটে না। ধদিও চিত্র বগে বহুপ্রকার বর্ণের সুত্র থাকে, বহুবণৃবিশিষ্ট নুত্র- 

'সজ্ঘাতে চিত্র বস্ত্র গরস্তত হইলেও উহার গুরু নুত্রপমৃহের গুরুত্ব ম্পষ্টতঃই যেমন শুরু তত্ত- 
সমূহে পরিলক্ষিত হয়, -কাধ্যাবস্থাতেও অর্থাৎ বস্থ গ্রস্তত হইলেও যেমন উহাদের বর্ণসাধর্য- 
দোষ ঘট্টে না, সেইরূপ চিদচিদ্বিশি্ট ভগবান এই বিচিত্র বিশ্বত্রদদাণ্ডের তত্তৎপর্া্থ- 
সংখাতাত্মক উপাদান হইলেও, কাঁধ্যাবস্থাতে অর্থাৎ অগত্রচমাবস্থণতেও ভোকৃত্ব-তোগাদ, 
নিয়সূ-নিরম্যত্বাদি সম্বন্ধে .সাক্ষর্যা-দোষ ঘটে ন| অর্থাৎ এ অবস্থাতে চিদচিদ্ভাবের & 

-পগবস্তাবের.বিভাগ নিরস্তরই বর্তমান থাকে--কখনও তাহার অন্তথ। হয় ন1। .নুতরাং দই 
 সফলই ব্রদ্গ”, প্তাহা হইতেই বিশ্বের.জগ্ম, গাহাতেই লয় এবং স্তাহাতেই ছিটা? সিটি 
,ভাৎপর্ত্যবিশিষ্ ত্যাদির বিরোধ নাই। . 

ভাই বেদান্তস্থত্রকার প্রমংরকদৈপারনও ২।১/১৩ নুত্রে বলিয়াছেন, কোক্কা ও/যোগ্চ- 
বিভাগ, ইহ! লোক গ্রসিদ্ধ। রা" এক পরমপুরুষই কার্ত্যাবন্থ, কাকরগাবন্থ, এবং সব, 
শুক, চিদ্চিদ্বপ্তশক্তিবিণিষ্ট। কেন লা, কারণ হইড়ে.কাধ্ অভিন্।। “বাচারতবা+ছি গতির 
থে ই এই অনন্ত প্রতিপন্ন হয়। অপি ঢ ধক বিকানে সর্বনিকাদের এডিজ] কনিরা 
উহ ছার বল। হইছে, “হে সৌম্য; এক স্বখপি্ের চাক হাঁহি চর্রগার জুবা-া 
ছয় এবাচিজাগবিভ্যাছি। -€ হাঃ ক,৩98)7 



৩৩৮ পয়গাস্মসন্র্ডের 

একই বস্তুর সক্ষোচ অবস্থায় কারণত্ব এবং বিকাশীবস্থার কাধ্যত্ব। মৃত্তিকার বিকারও 
স্বত্বিকাই--তপ্তি্ অপর কিছু নহে। মুতরাং কারণ-বিজ্ঞান দ্বারাই কার্য্যবিজ্ঞান উহার 

'আঅন্তহ্ভাবিত ছয় । পরমকারণ পরমাত্ম। সন্ধে এইরূপ বুঝিতে হইবে । অতএব “এই 
সমস্ত জগৎ এতদাত্ব ক”-স-ছোঃ উঃ, ৬৮৭ ) ইতাাদি বাক্যে আরম্ভণ শব্লবধ অনন্তত্বই প্রতিপন্ন 

উয়। এযৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়”_-(বৃঃ$ আঃ, 8191১৯ ) ইত্যাদি বাক্যও সুসঙ্গত। 

এইরপে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, কার্যযত্ কারণেরই ধর্শবিশেষ, এতদ্থয ভীত 

ক্ষার্ধোর পৃথকৃ সততা নাই। কেন না, কারণকে অপেক্ষা ন! করিয়া কখনও 
কার্ধা থাকিতে পারে না। ছান্দোগ্য-শ্রতি আবার ইহা প্রদর্শনের জন্ত যাহ! বলিয়াছেন, 

তাহার ভাবার্থ এই,-_/ই প্রকার রূপরয়ের মিশ্রণে এখন যেটিকে অগ্নি বলিয়া মনে কর! 
হয়, তাহার আর অগ্রনিত্ব নাই অর্থাৎ উহা বাস্তবিক পক্ষে অগ্নির রূপ নহে। ইদানীং অগ্থি 

নামরপাত্মক বাগ্বাবছার মাত্র--উহা! বিকার; প্রকৃতপক্ষে লোহিতাদদ তিনটি রূপই সত্য-- 

€ ছাঃ উঃ, ৬৪১ )। 

এই রূপত্রয় সুগ্গম তেজের হ্যায় কোনও লক্ষণ দ্বার! ব্যক্ত হয় না, এই নিমিত্ত অগ্নির 

খবৃতন্ত্র অগ্রিত্ব নিরূপণীয় নহে । কিন্তু তাই বলিয়া উহাকে অসত্যও বল! যায় না। কেন না, 
কার্যের নিত্য সত্ব অবস্থই স্বীকাধ্য, সর্বকারণস্বরূপ পরমাত্মার অভাব কখনই সম্ভবপর নহে। 
(কারণ যে স্থলে সৎ, কাধ্যও কাজেই সৎ) কেন না, কারণ হইতে কার্ধা অভিন্ন )। এই হেতু 

সেই পরমাত্মায় সল ও কুক্্রূপে নিত)ই বিশ্বের রূপত্ব বর্তমান । শ্রতিও বলেন, "যাহ! হইয়াছে, 
ধাহা আছে, যাহ। হইবে, তৎসকলই নিত্য সংরূপ ব্রহ্ম ।* 

“সত্বাৎ চাবরস্ত" (ব্রহ্গস্থ, ২১১৬) অবরকালীন উপাদেয়ের অভিব্যক্তির পুর্বে 
ভাদাত্ম্যভাবে উপাদানে সত্ত। । সুতরাং উপাদান, উপাদেয় হইতে ভিন্ন নহে। অনন্তত্ব সম্বন্ধে 

এটি একটি উপস্ত্র। অতএব যখন কারণ থাকে, তখন তৎসহ কার্ধ্যও খিগ্তমান থাকে । এই 

প্রকারে “ভাবে চোপলকেঃ* (ক্রহ্মস্থ, ২১/১৫), ( ঘট-মুকুটাদি উপাদেয় ভাবে নৃৎন্ুবর্ণাদি 
উপাদানেরও উপলব্ধি হয় ) এই হুত্ের ব্যাযা করিতে হইবে। এই নুত্র ব্যাখ্যায় ইহাই 

প্রতিপন্ন হয় যে, কারণ ভাঁবেই কার্য্যভাবের উপলব্ধি হয়| কিন্তু বিবর্তবাদিগণের ব্যাখ্য।নে 

এই ছড়ায় যে, মৃত্তিকায় যেমন ঘটের উপন্ধি হয়, সেই প্রকার শুক্তিতে রঞ্জতের উপলব্ধি হয়_ 
এ বিষয়টি চিন্তপ্িতব্য ( মৃত্তিক! ঘটের কারণ, ঘট-মৃত্তিকার কার্যা-_কিন্তু শুক্তি ও রজতে সে 

সতন্ধ নাই। মৃত্তিকা না৷ থাকিলে ঘট হইতে পারে না?) কিন্তু শুক্তি না থাকিলেও রজত- 
বণিকের বীথিতে রজত দেখিতে পাওয়! যায়। 

যদি বল যে, কারণ বিন! কার্ধা নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু তত্তসমূহ ব্যতীতও বস্ত্র 
নিক্নপিত হয়--এ কথা সত্য। কিন্তু বস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলেই উহার আতান-বিতানের 

বৈশিষ্ট্য ( টানা-পৈরান ) উপলদ্ধ ছইয়। থাকে, তাহাতেই তন্ধর অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়। এই 

বিশি্টত। উর্পলন্ধ হইলেই তাঁহার ফলে বন্ধ হইতে হুতরসমূহকে পৃথক্ বসত বলিয়া জানা হায় 



অনুব্যাখ্যা ৩৩৯ 

এবং ওখন ইহাও বুঝ! যায় যে, এই স্থত্রসমূহই বন্ত্রূপে আবিভূত হইয়াছে; সুতরাং কাধ্য 
কারণ হইতে অনগ্-কিস্ত কারণাবস্থ্মাত্র নহে, ইহা! প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়। যায়। 

কার্ধ্য যে কারণ হইতে অনন্য, ইহ। 'প্রত্যক্ষের বিষয় । এই নিমিত্ত ভাবে চোপলনেঃ* এই 
সুত্রস্থানে কেহ কেহ “ভাবাৎ চোপলবেঃ* এইরূপ পাঠ করেন অর্থাৎ উপলব্ধির বিস্তমানত। হেতু 

অনন্ত্ব প্রত্যক্ষ । 

স্থতরাং কার্য সত্য-_-মিথ্য। নহে । আত্ম! ও পরমাত্মার যে অধ্যান কল্পন! কর! হয়, উহাই 
মিথ্যা । সাধারণ জ্ঞানেও শুক্তিতে যে রজতের অধ্যাস হয়, উহাকে মিথ্যাই বলে। হ্য়ং 
রজতের অস্তিত্ব আছে বলিফ়াই উহার অধ]াস মিথ্য।। কিন্তু যাহ! নাই, তাহার অধ্যাসত্বও 

নাই--যেমন আকাশ-কুন্ুম। যদ্দি বল, ছান্দৌোগ্যে বল! হইয়াছে, “সেই পরম কারণই 
সভা, তিনি আত্মা |” ইহাতে কারণেরই সত্যত্ব অবধারিত হইয়াছে, কিন্তু বিকারমাত্রই 

মিথ্।। এ কথা বলিতে পার না। কেন না, এ স্থলে অবধারক কোনও পদ নাই। 
প্রত্যুত (নেই একের সত্যত্বের উল্লেখ করিয়া, তাহা হইতে জাত সক? পদার্থেরই সত্ব 

উপদিষ্ট হইয়াছে । রজত ত শুত-জাত নহে, তবে যে স্থলে গুক্তিকে রজত বছিয়া মনে কর! 

হয়, উহ। মিথ্যা) কেন না, উহ প্রকৃত নহে-- অধাপঞজজনিত মিথা। জ্ঞান মাত্র। এইরূপ 

বিবর্তবাদ পূর্বেই নিরাকৃত হইয়াছে । 
* »তএব বস্তর কারণাবন্থ। ও কার্ধাবস্থা, উয়ই সত্য । বস্তমাত্রেই দ্বিঅবস্থাত্মক। হ্ৃতয়াঁং 

কার্ধ্য কারণ হইতে অনন্ত । হুত্রকার তাই বলিয়াছেন, -“তদনন্ততমারস্তণশবা দিভ্যঃ* (ক্রহ্সু। 

২১/১৪)। এ স্থলে তদ্দনন্যত্বই বল হইয়াছে, কিন্তু 'তন্মাত্র সত্য” এরূপ বলা হয় নাই | কার্ধ্য- 

' কারণের অনন্ত কিন্তু তন্মাত্র নহে। কার্যের অসত্যত্ মূল গ্রন্থের মত নহে, সর্বসন্ব(দক্রমে 

কাধ্যের সত্যত্ব প্রদর্শনে জন্য মূল গ্রন্থে কারণ হইতে কার্য্যের অন্তত্ব প্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে । 
্শক্তিমৎ ব্যতিরেকে শত্তির অবস্থান নাই” এই বলিয়া পরমাত্মসন্দর্ভের যষ্টিতম বাক্য আরগ্ত 

হইয়াছে । (মূল গ্রন্থ পরমাত্মসন্দর্ডে লিখিত ংইয়াছে--শক্তি শক্তিমান হইতে পৃথক নে, 
এই জগ্ঠ অনন্ত্বই স্বীকাধা। কিন্তু এ স্থলে গ্রন্থকার ্রীমগ্ভাগবতের “ইদং ছি বিশ্বং 

ভগবানিবেতর+ ইত্যাদি শ্লোক ও উহ্থার বাখ্যা উদ্ধত করিয়া! অন্তত্ব-প্রকরণ আরম্ত 
করিয়াছেন ' শ্ীধর স্বামী টাকায় লিখিয়ছেন,_-"ইদং বিখং ভগবানিব ভগবতোহ্ন্তদিত্যর্থ১1% 

স্বয়ং গ্রন্থকার মূল গ্রন্থে পেরমাত্মসন্দর্ভে) খগুনপ্রণালী অনুসারে বিবর্তবাদত্ব ও *নভ্যব।দত্ব ব্যাখ্। 

দ্বার শ্রীধরত্বামিকৃত টীকাদর্শিত মত থগ্ডনের অগ্ঠ মূল গ্রন্থের ছ্বিষষ্টিতম বাক]াদির আভামে 
বলিতেছেন, অনন্ত্ব সম্বন্ধে পাঁচটি শ্লোক দ্বার! যুক্তি বিবৃত করা! ধাইতেছে। মুল গ্রন্থ পরমাত্- 

সনর্ড ভ্ষটব্য, এখানে তাহার উল্লেখমাত্র করা হইয়াছে । অতঃপর মু গ্রন্থের চতুর্পীতিতম 
বাক্য ব্যাখ্যার পরে নিশ্নলিখিত বিষয় বিব্চেনায়। এইরপে পরিণামবাদ অশীকারে বিশ্বের 

সত্যত্ব সাধিত হুইখছে। তাহাতে কাধ্য-কারণের অনগ্ত্ব প্রদর্শিত হুইয়াছে। বিবর্থধাদ 

নিরাকরণে অভেদবাদও খণ্ডিত হইয়াছে। 



৩৪ পরমাত্মসন্দর্ডের 
এই স্থলে কেহ কেহ বলেন, একই বন্তর অবস্থাভেদে কারণত, আবার অবস্থাতেদে কাধ্যত্থ। 

হ্থতরাং অবস্থাভেদে ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হুয়। তাহ! হইলে সকল বন্তরই এইরপ 

ভেদাভেদ শ্বীকারধ্য। সর্বত্রই কারণাত্মকতা ও জাত্যেকত্ব দ্বারা অভেদ এবং কা্ধ্যাত্মকত| 'ও 

গ্রকাশাত্মকত দ্বার ভেদ । যেমন ঘটের কাবণ মাটি, সুতরাং মাটি ও ঘট একই। এ স্থলে 
কারণাত্মকত্ব ছারা অভেদ। কিন্তু কার্ধ্যরূপে ও ঘটাকারজনিত প্রকাশরূপে মৃত্তিক! হইতে 

ঘট ভিন্ন, বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। ষাঁড় ও গরু এ দৃষ্টান্তে জাতিতে অভেদ, কিন্তু আকার- 

প্রকাশে ভেদ দৃ্ হয়। 
এই ভেদ ওপচারিক ভেদ? ইহার বিশেষ যুক্তি ভাস্করমতে সবিশেষ দ্রব্য । ভাম্কর-ভাষা 

ভ্দাভেদবাদের সমর্থক ছুইলেও, ইহাতে ওপচারিক তেদাভেদ স্বীকৃত হইয়াছে; শ্রীমনিত্বা- 

ভাষ্যের স্াক্স বাস্তব ভেদাভেদ স্বীকৃত হয় নাই। অপর কেহ কেহ বলেন, কার্ধযকারণের 
ভেদাভের নাই) আঁকারবিশেষদপ অবস্থাই কার্ধান্ব, কিছু মৃত্তিকা ত ক্কাধ্যত্ব নাই) 
মৃত্তিক। পুর্বসিদ্ধ বস্ত । আকারবিশেষবিশিষ্টা হইলেও মুত্তিকা হইতে ঘট হয়, 
ঘটই কার্য। কিন্তু স্বয্ং মৃত্তিকাকে তজ্জন্ কার্য বলিতে পার না। আকারবিশিষ্ট অবস্থা. 

তেই ঘটকার্ধ্যকর ঘটগ্রতীতিত্ব এবং ঘট শব প্রয়োগ দৃষ্ট হয়৷ থাকে-মৃত্তিকায় নহে। 
অতএব কনুগ্রীবাদিযোগে ঘট ষে কার্যাবিশেষ, তাহ। প্রতা/ক্ষই দুষ্ট হয়। ঘটত্ব ব্যাপারটিও 
কারধ্যের--কারণের নহে ; ঘটত্ব কার্ধয সাধা। কার্ধ্যত্বাবস্থাতেই কা্য/ত্ব পরিলক্ষিত হয়, কারণ- 

ত্বাবন্থাতে কারণত্ব হয়। স্তরাং কার্য ও কারণ এবং ভগ্থয়াশ্রয় বস্তু অবশ্ই ভিন্ন--এক 
নছে। কার্ধ্যকারণের যে অনন্তত্ব ্বীকার করা হয়, তাহ! ঘটাদির স্তায় বিশিষ্ট বস্তগত, কিন্ত 
মকল প্রকার বস্তগত নছে। পরস্পর কার্য সমূহেরও ভিন্নাভিবত্ব প্রতীত হয় না; কেন না, 

প্রত্যেকেই বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে । জাতিগত অভেদ ও ব্যক্তিগত ভেদ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, 

তাহাও অযৌক্তিক । কেন না, এক বস্তর ঘ্যাত্বকতা অসম্ভব। যদি বল, ছুই আকার আশ্রয় 

করিয়া আর একটি বস্তু স্বীকার করিলেই ত দ্যাত্বকতাদে।ষ খণ্ডিত হইতে পারে । তাহাও 
বলিতে পার না। কেন না, আবার একটি তৃতীয় বস্ত্র অভ্যুপগম শ্বীকার করাও দৌষাবহ। 
কেন না, তাহাতে অনবস্থা-দোষ ঘটে। সুতরাং ভেদবাদই প্ররুত সিদ্ধান্ত । “তত্বমসি” বাক্যের 

ভেদ নির্দেশ যে অযৌক্তিক, তাহ! ত ব্যাখাতই আছে। ন্তায়দর্শনার্দিতে ভেদসিদ্ধান্তের 
বছণ যুক্তি পরিলক্ষিত হয়। সে সকল যুক্তি হ্যামদর্শনে দ্রষ্টব। । অতএব বিশিষ্ট বস্ত অঙ্গীকারে 

ভ্দোভেদবাদ এবং বিশেষ পদার্থের অনুসন্ধানরাহিত্যবশতঃ অভেদবাদ প্রবর্তিত হউক। 

অপর এক সম্প্রদায় বেদাত্তীর। বলেন, তর্কের অপ্রতিষ্ঠা হেতু (ক্রহ্সুত্র, ২১১৯) 

তের্দেও এবং অভেদেও নিখিল দৌষসমুহ দর্শনে ভিন্নতারূপে চিন্তা কর! অসম্ভব। এই জন্ত 
অদিততা-ত্বোতোবাদ. যেঘন ভেদদাধন করা ছু, তেমনি অভিক্নভাবে চিন্তা করিয়। 

অভেদ সাধন করাও ছফর। এইনপে ভেদাভেদ উভয়ই সাধন 
করিতে, ধাইয়। ইহারা ভেদাভেদসাধনে চিস্তার অসমর্থতা উপলব্ধিতে অচিন্তয ভেদাতেদ- 



অনুব্যাখ্য। ৩৪১ 
বাদ স্বীকার করেন। পৌরাণিক ও শৈবগণের মতে ভেদাতেদবাদ ; মায়ীবাদিগণের মতে 

ভেদাংশ বাবহারিক ব! গ্রাতীতিক মাত্র। গোতম, কণাদ, দৈমিনি, কপিল ও পতঞ্জলির 

মতে ভেদবাদ, প্ীরামান্থজমতে বিশিষ্টাদৈতবাদ ও শ্রীমধবা চার্ধযমতে' ভেদবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। 

পরমত্ব অচিস্ত্যশ ময় বলিম্বা শ্বীযন মতে অগচস্ত্য-ভেবাভেদবাদই সিদ্ধাগ্তত হইয়াছে । 

অতঃপরে মুল গ্রন্থে পরমাত্মতত্ব-সন্দর্ভের ১০৪ বাকোর পরে ষে চতুবৃঠহ-বিচার আছে, 

তৎসত্বন্ধে এই অনুব্যাখ্যায় ইহাই বলা যাইতেছে, ভগবান্ ও 
বানছ্ছদেব এক। পুরুষের নিরুপাধি অবস্থাই বাহ্ছদেব। তিনিই 

পরণাত্মা, ইহ! পাঞ্চরাত্রিকদিগের অভিগায় । এই বাহ্থদেব কোনও সময়ে রক্তবর্ণ, 

কোনও সময়ে শ্তামবর্ণ, কোনও সময়ে বা গৌরবর্ণ; আবার কখন কখন চিত্তের অধিষ্ঠাতৃরূপে 
উপাসনাবিশেষে ইহীর নির্দেশ দৃষ্ট হয়। পুরুষের সন্কর্ষণাদি তেদ আছে। 

স্্ষণ হৃষ্ঠ্যাদির জন্য মহাসমষ্টি জীবের ও প্রক্কৃতির নিয়মন করেন। ইনি সংহারার্থ রুদ্র, 
অধর্ম, যম, সর্প ও দৈতাদ্দিবূপে মংশাবতার গ্রহণ করিয়। আবিভভূতি হয়েন। ইনি শুর্ুবর্ণ। অহ- 

স্কারের অধিষ্ঠাতৃরূপে উপাসনাবিশেষে ইহার নির্দেশ পরিলক্ষিত হয়। শেষাবিষ্ট ইই।রই অংশ 

অত্ঃপরে প্রছায়। ইনি স্থূল কার্যোর উৎপত্তি নিমিত্ত সুক্ষ ব্রহ্গাণ্র নিয়মন-কারধ্য করেন। 
রন্ধা, প্রজাপতি, ম্মর ও কামরূপী স্থষ্িকার্যযার্থ ইহারই অ+শরূপে আবিস্ৃতি হইক়। থাকেন। 
ইনি কোনও সময়ে গৌরবর্ণ, আবার কোনও সময়ে শ্তামবর্ণ ধারণ করেন। ইন বুদ্ধির 
অধিষ্ঠাতৃরপে উপাস্ত। কামাবিষ্ট ইইারই অংশ। ৃ 

অনিরুদ্ধ। ব্রহ্মার্দির আবির্ভাবন ও সুখস্যঙ্টি প্রত্ততির জগ্ত ইনি গণ ক্রঙ্জাও নিঘমন 

করেন। “ধর্শা, মনু, দেব ও নৃপতিগণ ইহার অংশে জগংস্থিতির জন্য আবিভূতি হয়েন। ইনি 

হ্তামবর্ণ, মনের অধিষ্ঠাতুরূপে উপান্ত। মহাভারতীয় মোক্ষধর্শপর্বাধ্যায়ে লিখিত জাছে, 
মনের অধিষ্ঠাত। প্রছ্য় এবং অহঙ্কারের অধিষ্ঠাত। অনিরুদ্ধ । ইহা পাঞ্চরাত্রিক মত। গদ্ম- 
পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহার! পরমবৈকুঠের আবরণস্থ। - ( পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ডে ৯১ 
অধ্যায়ে দ্র্টব।)। প্রপঞ্চে ইহার! রূলাবৃতিস্থ বেদবতীপুরে ও দ্বারক! গ্রভৃতিতে বিরাজ করেন। 

পঞ্চরাত্রাদিতে সক্বর্ষণাদিকে জীব-মন ও অহঙ্ক।র বলিয়। বর্ণনা কর! হইয়াছে । হাহার। 

গ্রককৃত জীবাদি নহেন, কিন্তু উহাদের অধিষ্ঠাতৃদেবরূপে উপান্ত, এই অভিপ্রায্েই লিখিত 

হইয়াছে । সর্বত্রই ইহাপগকে বাস্থদেবতুল্য বলিয়! বর্ণনা কর! হইয়াছে । এক দী1 হইতে 
যেমন বহু দীপের উৎপত্তি হয়, কিন্তু সকল দীপই তুল্য; ইহাদের সত্বন্ধেও সেই কথা। উৎপত্তি 
শব এখানে আবির্ভাবার্ষে ব্যবহৃত হইয়াছে। সকলই তুল/ হইলেও বাস্থদেবেই আধিক্য। 
কেন না,,বান্থদেব হইতেই এ সকলের উৎপত্তি। বাঁস্থদেবে আধিক্য শ্বীকারেও কোন দোষ 

হয় না, যেহেতু অংশ ও অংশীর একতাবোধার্থেই সকলকে তুল/ বল! হইয়াছে । যথা,-- 

আকাশকে আশ্রয় করিয়া ম্ঘে যেমন সর্বত্র জল বর্ষণ করে, সেইরূপ বান্থদেণকে আশ্রয় করিয়। 
অচযুত এবং তাহার তেজ স্বীয় স্বরূপ বিস্তার করেন। 

চ়্বূহবিকার 
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বাহ অনন্ত। কেবল মুখ্যত্ব হিসাবে বৃহচতুষটয়ের কথাই এ স্থলে আঁলোঁচিত হইল। 
এই পঞ্চরাত্রিক! গ্রক্রিয়। বিশুদ্ধা। শাঙ্করভাষ্ু হইতে পাঞ্চরাত্র মতের বিরুদ্ধে পূর্ববপক্ষ 

উদ্ধৃত হইয়াছে; তদ্যথা,_পঞ্চরাত্রাদি শাস্ে গুণগুপিভাব প্রভৃতি 

অনেক প্রকার বিরুদ্ধ কল্পন! দৃষ্ট হয়। একই বস্ঘ নিজেই গুণ, 
আবার নিজেই গুণী--ইহ! বিরুদ্ধ । ইউর! বলেন, জ্ঞানশক্তি, এখর্ধযশক্তি, বল, বীর্য ও তেজ, 

এ সকল গুণ আত্মসমূহ এবং ইহার। ভগবান্ বান্থদেব। ইহাতে বেদ-পিন্দা আছে; তদ্যথা,-_ 

"শাগুল্য চারি বেদে পরম শ্রের না পাইয়া অবশেষে এই শাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন” ইত্যাদি । 
্রত্যুত্তরে বলা যাইতেছে, ভাম্যকারের এই সকল উক্তি যুক্তিযুক্ত নহে। শক্তি ও শক্তিমান্ 
অভিন্ন, এই বিষয়ে যুক্তি ইতঃপূর্ব্েই প্রদর্শিত হইয়াছে । শক্তি. শক্তিমান্ এক বস্তু; সুতরাং 
ভাষ্যকারের প্রথম তক ইহাতেই নিরস্ত হইল। শক্তি ও শক্তিমান্ ভিন্ন, ইহা শ্বীকার করি- 
লেও শক্তিবি-িষ্টই ভগবতম্বরূপ, ইহাতে কোনও দোষ থাকে না। 

বেদ-নিন্দার কথার উত্তরে এই বক্তবা যে, পঞ্চরাত্রে যাহা বল! হইয়াছে, তাহাতে বেদ- 

নিন্দা হয় ন।। শ্রীমস্তাগবত বেদ সম্বন্ধে বলেন, “বেদ কি বিধান করেন, কি বলেন, ইত্যাদি 
আমি ভিন্ন কেহ জানে ন।।” ইহাতে বেদের ছূর্বোধত্বই প্রতিপন্ন হয়। পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে সংক্ষেপে 

বেদের পরিস্ম'ট সার অর্থ সংগৃহীত হওয়ায় বেদার্থ সুবোধ হইয়াছে, ভগবান্ শাগ্ডল্যের ইহাই 

অভিপ্রায়, ইহাতে বেদ-নিন্দ। হয় নাই। স্থতি-পুরাণাদিরও এইরূপ গুণ পরিপঠিত হইয়াছে 

যথা স্কান্দে প্রভাসথণ্ডে_-“বেদে যাহ! দুষ্ট হয় না, তাহা স্মৃতিতে দৃষ্ট হয়, বেদ ও স্থৃতি, এই 
উভয়ে যাহ! দৃষ্ঘ হয় না, তাহা ও পুর।ণে প্রকীর্িত হইয়। থাকে । হে দ্বিজগণ! যিনি সাঙ্গ উপ- 

নিষৎ সহ চারি বেদ জানেন, কিন্তু পুরাণশান্ত্র জানেন ন!, তাহাকে বিচক্ষণ বলা য় না।” 

নারদীয় পুণাঁণ বলেন,_. বেদার্থ হইতেও পুরাণার্থ অধিকতর বলিয়! মনে করি । 
ঘদি বল যে, “উৎপত্যাসস্তবাৎ” (ব্রহ্মস, ২1২3২), (ভাগবত মতাবলম্বীর! বলেন যে, 

ধাস্দেব নামক পরমাত্বা হইতে সঙ্কর্ষণ-সম্ভক জীবের উৎপত্তি। কিস্তু তাহা! অসম্ভব; 

সেই হেতু উক্ত মতও অমুস্ত--ইহা। শঙ্করভায্যের অভিপ্রায়--এই ব্যাখ্যান নি্লা- 
করণের জন্তই প্রিপাঁদ সর্বসন্বাদিনীকার বলিতেছেন ),--ইত্যাদি শুত্রানুসারে পাঞ্চরাত্রিক 

মতের দোষধসকল হ্ুচিত হয়। এ কথ। বলিতে পার না। কেন না, শ্রীমন্মধবাচাধ্য এ সকল সুত্র 

শাক্ত মত দৃষণার্থ বাধ্য! করিয়াছেন। অপি চ ভগবান্ বাদরাক্ণ, পুরাণাদিতেও এই পাঞ্চ 
রান্রিক প্রক্রিয়াসমূছ প্রদর্শন করিয়াছেন। বান্দেবাদি ব্যহ সথ্ন্ধেও পুরাপাদিতে শত শত 
স্থানে উল্লেখ ও আলোচনা দৃষ্ট হয়। শ্রুতিরও শত শত স্থানে এই সকল প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত 
হয়। এক বন্তরই গণগুণিত্বরূপ শ্রীবিষুঃপুরাণেও অঙগীকৃত হইঙ্গাছে। শ্রবিষুঃপুরাণবলেন, 

"অশেষ জ্ঞান, শক্তি, বল, ্্ধ, বীর্ধ্য ও তেজ, এই গলক ভগবৎশবববাচ্য* $ এই নিমিত্ত পাঞ্চ- 
রাজিকী প্রক্রিয়া নিন্দনী্! হইতে পারে না । মহাভারতে উক্ত হুইয়াছে,--'সাংখা, যোগ, 

পঞ্চরাত্র, বেদ+'পাশুপত মত, এই সকলই প্রমাণ। শাগ্রবিগোধী তর্ক বার এই সকলের প্রম্গাণ 

পঞ্চ রাতরমত সমর্থন 
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ন্ট করান প্রাণ অন্তরা । কৌন্ম পুরাণে কুর্শদেবও বপিতেছেল) হে বৃধবজ | বোবা, 
গাপিগণের রক্গণার্থ ও মোহনার্৫থ আপনি শান্ত্রসমূহ নির্মাণ করিবেন। এইরূপে রুদ্রদেব 

মোহন শান্তর রন! করিলেন এবং শিব কর্তৃক প্রেরিত হইয়। ( শিবেরিতঃ ইতি পাঠঃ ) কেশবও 

এইরূপ শান্ধ করিলেন । এইরূপে কাঁপাল, নাকুল,. বামাচার (বাম পাঠ সঙ্গত, 

ভৈরব € পশ্ভৈধ পাঠও আছে, কিন্তু ইার অর্থ বুঝা গেল না! % পাঞ্চরাত্র ও 

পাশুপত প্রভৃতি বিবিধ মত পুর্বপশ্চিম দেশে প্রচারিত হইল ॥। ( পুর্ববপশ্চিম 

পদটি যেরূপ ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে উহার অর্থ নিধর্ষ ছ্ষর। ) 

কৃর্পুরাণের এই বচন সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, সাঙ্যাি শান্সমূহ যদি ভগবানে পর্যাবসিত 

হয়, তবেই উহাদের প্রামাণ্য শ্বীকার্ধা; কিন্তু উহাদেব শ্বয়ং- প্রামাণ্য নাই। কিন্তু পঞ্চরাত্র শ্বয়ংই 
ভগবদ্ভিধায়ক, তন্নিমিত্ত ইহ! স্বতঃপ্রমাণ। কিন্ত পণুপতি-শভিধায়ক শান্ত্রাদি স্বতঃপ্রমাণ 

নহে। সাঙ্যাদি শাস্ত্রের ভগবদর্থ ব্যতিরেকে অন্ত কোন অর্থে পর্্যবসান হইতে পারে না, 

মহাভারতে মোক্ষধর্্মে নারারণয়ে ইহ! উক্ত হইয়াছে। 

মহাভারতে পাঞ্চরাত্রবিদগণের সাক্ষাৎ ভগ প্রাপ্তির উল্লেখ আছে। উহা যেধাক্ষাৎ সমন্ধেই 
ভগব্দতিধায়ক, তাহাই বল! হইয়াছে । ঘে পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রে ভগবান শ্রীবান্থদেব ব্যতীত অন্য 

দেবের পরমত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তাহ! পাঞ্চরাত্র শান্তর লিয়। গৃহীতব্য নহে। তাঁদৃশ পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রেরই 

নিন্দার কথ! শুনিতে পাওয়। যায়। মহাভারত বলেন--“সাঙ্খা, যে।গ, :পঞ্চরাত্র, বেদ, 
পাণুপত, এই সকলকে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানদ শাস্ত্র বলিয়। জানিবে 1 মহাভারতে শাস্তি 

মোক্ষ৮ ৩৫০।৬৮।)। 

মহাভারতে আরও উক্ত হইয়াছে, সাঙ্যশান্ধের বন্ত। কপিল। এই উপক্রম করিয়! তৎপরে 

বল হইয়াছে, “দমগ্র পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের বেত! খ্বয়ং ভগবান্ঠ । এ স্থলে ন্বয়ং ভগবান্ পদ দ্বার! 

পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের মহিমাধিক্যই সুচিত হইয়াছে। | 
এই মহিমাধিক্য ুচনার পরেই বল! হইয়াছে,এই সকল শাস্ত্রাদি জ্ঞাত হইলে জানা ধায় যে, 

একমান্র প্রভূ নারাম্ণই সর্বশান্ত্রের নিষ্ঠান্বরূপ মর্থাৎ সকল শাস্ত্রেই নারায়ণ প্রতিষ্ঠিতরূপে 

বর্তমান, নারায়ণই সর্বশান্ত্রের বাচ)। 
পঞ্চরাত্র-অভিধেয় নারায়ণেই সুশান্ত সমন্বয় প্রদর্শন করিয়া, তৎপরে উক্ত স্থলে 

( মহাভারতে ) বল! হইয়াছে,--হে নৃপ, বাহার! পঞ্চরাত্র শান্তর জানেন এবং ক্রমযোগপরায়ণ, 

তাহার। একান্ত ভাব প্রাপ্ত হুইয়। শ্রীহরিতে পরবে লাভ করেন। এইরূপ পাঞ্চরাত্র- 
প্রতিপাদ্য পরমফলত্ব বর্ণিত হইয়াছে। . ৪ 

ভালপবের শ্রুতিতেও বর্ণিত হইয়াছে, বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, পাঞচযাত্ ্রদ্থৃতি সফল শাস্তরেই 

একমাত্র নারাক্পণই উপান্ত বলিয়! কীর্তিত হইয়াছেন; তিনি অশেষ কল্যাণগুণময় ইত্যাদি। 
তবিষ্যপূরাণে লিখিত আছে, খগ বেদ, বনূর্ব্বেদ। সামবেদ, অথর্ববেদ, মহাভারত পঞ্চরাত্র, মুল 
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রামায়ণ, ইহাদিগকে বেদ বলা যায়। বৈষ্ণব পুরাপথাত্রঈ শ্বতঃ প্রমাণ বলিয়! জানিবে, ইহাতে 

কোনও সংশয় নাই। 

্বয়ং শ্রীমন্তাগবতেও পাঁঞ্চরাত্র মতের প্রশংসা পরিকীর্তিত হইয়াছে; বখা,-তৃতীয় অবতার 
খাষি অবতার, এই অবণাঁরে ইনি সীত্বত তঙ্জ উপদেশ কবিয়াছেন। এই সাতত তন্ত্র ঠনঘর্োয় 

উপদেশ প্রণত্ত হইয়াছে ।--/ ভীভাগবত) ১৩1৮) ইত্য!দি। স্থতগং পাঞ্চরাত্রিক মত অতি 

শ্রেষ্ঠ, ইহাই সিদ্ধ হইল। 

ইতি ভাগবতপন্দর্ভে পরমাক্সসন্দর্ভের অন্ব্যাধ্যায় সর্ধসম্বাদিনীর 
পরমাত্মসন্দর্ত নামধেয় তৃতীয় সন্দর্ত 

অথ শ্রীকুষ্তন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা 

'অথ+--( মূলে ) বহুর মধ্যে একের নির্দারণার্থ 'অথ, শব প্রযুক্ত হইয়াছে। 

£এতৎ (মূলের ৫চিহ্কিত বাঁকে) “এতম্নানাবতারাণাং, ইত্যাদি শ্রীভাগবতের ধে প্লোক উদ্ধৃত 

হইয়াছে, উহার উপসংহারে লিখিত আছে,__“স্তাংশাংশেন স্জ্যন্তে দেবতিষ্যঙ নরাদয়ঃ* এই 
অর্ধ প্লোকে যে “অংশাংশ' পদ আছে, সর্বসন্থাদনীকার উহ্বারই ব্যাথা! করিয়। বলিতেছেন, 

প্রকৃতি ও শুদ্ধসমষ্টি জীব ধাহার অংশ। এই অংশন্ধয়ের বৃত্তিদ্বয় হইতে দেবতা, মনুষ্য ও 
শ্্যগাদির স্্টি হইয়াছে । যথা! শ্রীভাগবতের ক্রতাধ্যায়ে ৩১ গ্লোকে--প্রকৃতি হইতে 'জীবের 

জন্ম হয় না, পুরুষ হইতেও জীবের জন্ম হয় না_অজ প্ররুতি-পুরুষ উভয় হইতেই জল বুদ্বুদের 

মায় জীবের উত্তব হুইয়া থাকে । জপ্বুদ্বুদ যেমন কেবল জল হইতে উডভৃত হয় না-_কেবল 
বাষু হইতেও উদ্ভূত হয় না--এই উভয়ের সংযোগেই যেমন জলবুদ্বুদের উত্তব হয়, গ্রক্কৃতি ও 
পুরুষ-সংযোগ হুইতে সেইরূপে জীবের উদ্ভব হুইয়া থাকে । “দ্বিতীয়ম্,_মূল গ্রন্থে শ্রীরুষ্ণ- 
সন্দর্ভের ৭ বাক্য হইতে গৃহীত। এস্থলে উহারই অনুব্যাখ্যান করা হইতেছে । পৃথিবীর 
উদ্ধারণ-ব্যাপার ছইখার হয়। কিন্ত সমানজাতীয় লীল! বলিয়। এক লীলার মতই বর্ণিত 

হইয়াছে। একবার স্বায়ভ্তব মন্বস্তরে পৃথিবী মজ্জিত হকঈইগ্রাছিলেন; তৎসময়ে বরাহদেব একবার 

পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলেন । পুনশ্চ ষষ্ঠ মন্বস্তরে তন্বন্বস্তরজাত গ্রচেতার ওরসে দক্ষকণ্ত। 

দিতির গর্ভে জাত হিরণযাক্ষের সঙ্িষ্ঠ যুদ্ধ করিয়া! বরাহদেব পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। 
শিবপুরাণে দেখ! যার ব্রহ্মার নাসিকারম্ধ, হইতেও বরাহদেব একবার উৎপন্ন হুইয়াছিলেন। 
( শিবপুঃ, ৯৩২৩ )। 

লঘুভাগবতাঁমূতে আছে, বরাহদেব কখনও ব! চতুষ্পদ, কখনও বা! নরবরাহসূত্তি, কখনও ঝ| 
ইহার বর্ণ মেতের ভ্তাক শ্তামল। আবার কখনও বা চন্ত্রের দত শুভ্র। 
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স্ীভাগবতের চতুর্থ স্কপ্ধে চাক্ষুষ মবস্তরের গ্রলয়ের উল্লেখ আছে, দেবাছি সির প্রসঙ্গও 
আছে। চাক্ষুষ মহবন্তরে পুর্ববস্থষ্টি প্রলীন হইলে দেবপ্রেরিত কশ্ঠপ অভীন্গিত প্রজা স্টি 
করিলেন € শ্রীভাগ, 8৩৩৯ )। : তৃতীয়ম্” € যূল৮ ) “সাত্বত” অর্থ বৈষ্ব। 
তন্ত্র অর্থ এখানে পঞ্চরাত্র আঁগমণ্ছ। পকর্্মণীং” পদের অর্থ কর্মের আকারে 

সাধুদিগের যে ভগবন্ধন্ম। ভাগবত ধর্্রূপ কর্্মসমূহই এ স্থলে কর্ম শব্ের অর্থ । “নৈষপ্র্য* 
পদের অর্থ--যে সকল কর্ম জীবদিগকে কর্মবন্ধন হইতে মোঁচন করে, সেই সকল 
কর্মের ভাবই নৈক্ন্দা অর্থাৎ কর্ম হইতে নির্গতত্ব, কর্মসমূহ হইতে ভিইত্ব ইহাই নৈশ 
শব্দ্ধার৷ প্রতিপন্ন হয়। তূর্য (মুল ৯) তুর্ধ্যে অর্থাৎ চতুর্থে নরনারায়ণ খধির অবতরণ । 
মূল শ্লোকের অর্থ এই যে, ধর্মের কলার প্রাছ্র্ভাবে নরনারায়ণ খধিদয়রূপে জন্মগ্রহণ করিয়। 
আত্মেপশমসম্ঘলিত ছুশ্চর তপন্ত। করেন। মুল প্লোকে যে “ধর্ম শব আছে, তাহার 
ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে,--'ভাগবতমুখ্য* অর্থাৎ ধর্ম, ভাগবতগণের প্রধান । তাহার কলা 

(কল! অর্থ অংশ, কিন্ত এখানে উহার অর্থ পত্ধী; কেন না, শ্রুতিতে আছে-ভার্য্য পুরুষের 
অংশ ) ধর্মের কলা, শ্রদ্ধা ও পুষ্টি প্রভৃতি সহ পঠিঞ। শ্রীভগবানের শক্তিলক্ষণ! মূর্িদেবী। 

সেই মূর্তিদেবীর 'সর্গে” অর্থাৎ প্রাদুর্ভাব । নরনারায়ণ খষি ছুই হইলেও হরি-কৃষ এই 
ছুই সোদ্রর সহ ইহীদের এক অবতারত্ৃই ধর্তব্য। লঘুভীগবতামূতে লিখিত আছে,-- 
নরনারায়ণের হরি 'ও কৃষ্ণ নামে ছুই সহোদর ছিলেন ; যথা,--৭শাস্্েহন্তো। হরিকৃষ্ণাখ্যাবনয়োঃ 
সোদরৌ স্থৃতৌ | এভিরেকোহৎবতারঃ তা চতুর্ভিঃ সনকাদিবৎ্॥” ূ 

“পঞ্চম” মূল (১ ) পদ্াপুরাণে লিখিত আছে, বাস্দেবাখা কপিল সাঙ্যতত্বের গ্রবস্তা । 

ইনি ব্রঙ্গাদির নিকট, দেবগণের নিকট, তৃগড প্রভৃতি খধিগণের নিকট এবং 

আন্ুরির নিকট সাঙ্খতত্ব উপদেশ করেন। এই সাংখ্যতত্ব বেদার্থ-সমত্বত। কিন্ত অপর 

এক কপিল অন্ত এক আস্ুরিকে কুতক-পরিবৃংহিত, সর্ববেদবিরুদ্ধ, সাঙ্খাতন্বোপদেশ করেন। 

(মৎকত সর্বসম্বাদিনীর সংস্কত টীকায় এতৎসম্বন্ধে সবিস্তার দ্রব্য )। 

ততঃ (মূল ১১) ধজ্ঞ অবতারের কথা বল! হইয়াছে। ইহার মাতামহ স্বার়ন্ভূব মুনি 
ইঞ্ছাকে “হরি+ নামে অভিহিত করিতেন। কেন ইহাঁর ছুরি নাম রাখিয়াছিলেন, লঘ্ুভাগ- 
বতামূতে সে কারণও উল্লিখিত হইয়াছে,_ইনি ভ্রিলোকের মহার্তি হরণ করিয়াছিলেন, 

এই জন্তই ইনি হরি নামে অভিছ্িত হন। 
“অষ্টমে” (মূল ১৩) খষভদেবের সম্বন্ধে বল! হইয়াছে ষে, “কেহ কেহ ইহাকে আবেশা- 

বতার বলেন। 

পরূপম্ঠ € মুল ১৫) মত্ভ্াবতার। ইনি বরাছাবতীরের স্কার দুই কল্পে আবিভূ্ত 

হয়েন। প্রথমতঃ স্বায়স্তবীয় মন্বস্তরে এবং দ্বিতীয় বাঁর চাক্ষুষীয় মবস্তরে ইহার আবির্ভাব 
হয়। এই উভয় আবির্ভাবই একত্বে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমস্ভাগবতে ( ২1৭১২) লিখিত 
হইয়াছে, ব্রহ্গ। বলিতেছেন, যুগ্রান্তকালে পৃথিবীর াশ্রয়্বপ্ূপ এবং নিখিল-ভবীবনিবাসম্বরূপ 
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মত্ভুদেব, মনুর়াঁজ সত)ত্রত দ্বার! উপলব্ধ হইয়াছিলেন এবং আমার মুখসখখলিত বেদমার্গ গ্রহণ 
করিয়া সমুদ্র-সলিলে বিহার করিয়াছিলেন। 

্বায়ভ্তবীয় মনবস্তরে ইনি হয় (হয্গ্রীব ) নামক দৈত্যকে নিহত করিয়া, বেদসমূহ 
আনয়ন করেন এবং চাক্ষুষ মন্বস্থরে সত্যব্রতকে কূপ! স্তরেন। “ন্থুরা” ( মূল ১৬ ) কচ্চুপাবতার । 
ইনি দেবতাদের প্রার্থনানুসারে পৃথিবী ধারণ করিয়াছিলেন। অন্তরও দেখিতে পাওয়। হার 
যে, ইনি করের আদিতে পৃথিবী ধারণার্থ আবি্ভূতি হইয়াছিলেন। 

ধোহস্তরম্” (মুল ১৭) ধন্বস্তরি। ইহারও দুই বার আবির্ভাব । ইনি বষ মন্বস্তরে সমুদ্র- 
মস্থনকালে একবার উদ্ভূত হুইয়াছিলেন। সপ্তম মন্বস্তরে কাশীরাজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ 
করেন। পচ, (মূল ১৯)। বামনদেবের আবির্ভাবও তিনবার । ব্রাঙ্গ কলে শ্বায়স্তব মধবন্তরে 
ইনি প্রথমতঃ বাঞ্চনির ষন্তে আগমন করেন। দ্বিতীয় বার বৈনস্বত মবস্তরে ধুর যজ্ঞে উপস্থিত 
হয়েন। বৈবদ্বতীয় সপ্তম ঘুগে কষ্ঠপের ওরসে অদদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিন বারেই 
ইহার জিবিক্রমলীল! প্রকটিত হয় | অবতার (মুল ২৯) পরগুরাম। ইনি সপ্তদশ 
চতুযু'গে প্রাহৃতূ্ত হয়েন । কেহ কেহ বলেন, ঘাবিংশ চতুযু'গে ইস্ঠার প্রাহর্ডাব হুইয়াছিল। 
ইনি আবেশাবতার । 

ততঃ (মূল ২১)। ইনি পূর্ববজন্মে অপাস্তরতম খষি ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি 
আবেশাবতার। ইনি বিষুঃসাযুজ্য হেড বিষুরই সাক্ষা্ড অংশ | “নরদেব (মূল ২২) 
শ্রীরাঘবেজ্র--ইনি ত্রেতাযুগে চতুর্ব্িংশ চতুযুগে আবিষ্ূত হয়েন। 

“তত: (মূল ২৪) বুদ্ধাবতার। কলির ছুই সহশ্র বর্ষ গত হইলে ইহার আবি9ীব। 
ইহার দেহ পাটল ( শ্বেতরস্ত বর্ণ)) ইনি দ্বিভূজ ও শিখাবর্জিত। 

“অথ” (মূল ২৫) কান্ধ। কক্কি'ও বুদ্ধ প্রতি কলিধুগেই আবিভূ্ত হয়েন, কেছ কেহ 

এইরূপ বলেন। বিষুঃধর্মমতে এই দুই অবতার আবেশাবতার। বিুধর্মোত্তরে লিখিত 

আছে, কলিকালে গ্রত্যক্ষরূপধারী হরি আবিস্ৃতি হন না। অপর তিন যুগে সেরূপ- 

আবির্ভাব দৃষ্ট হয়) এই জন্ ইনি “ত্রিযুগ নামে পরিপঠিত। কলির অস্তে বাস্ছদেব, ব্রহ্মবাদী 
কক্ষিতে অনুপ্রবেশ করিয়৷ জগৎ রক্ষা করেন। কলিধুগে গ্রভ বান্ছদেব পূর্ববোৎপন্ন মানবগণের 
মধ্যে প্রবেশ করিস! আত্ম-অভিপ্রেত কার্ধ্য সম্পন্ন করেন। 

“অবতারাঃ' (মূল ২৬) এই স্থলে (বিষুধর্্ম, ১০৪ অধ্যার) এই জন্ত ইহাই বন! হইয়াছে। 
ভগবান্ ভ্রিবিধ ভাবে প্রকাশিত হয়েন। যথা,-. দ্বপ্ংরূপ, তদেকাত্মরূ্প এবং আবেশরূপ। 
যেরূপ অপরকে, অপেক্ষা ন৷ করিয়। ন্বয়ং প্রকাশিত হয়েন, তাহাই "্বরংরূপ'। যে রূপ 

পের অতেদ হুইয়াও শ্বয়ংএর অপেক্ষ। ন! করিয়! খ্কটিত হন না, তাহাই তদেকাত্মরূপ। 
ভগবৎশক্তি যখন জীববিশেষে প্রবেশ করিয়।' প্রকাশ পান, তখন সেই রূপ 'আবেশরপ, 
নামে খাত। ্ ও 

তদেকাতরূপ ছিবিধ।-.তৎসমত্ত ও তদংশ। আবেশও দ্বিবিধ,স্-জানপ্রধান ও জিয়া 
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প্রধান। শ্ব়ংরণের লক্ষণ ব্রঙ্মসংহিতা এইরূপ উক্ত হইয়াছে; বথা,-সঙ্চিদাননাবিগ্রাহ 
শীকৃঞই পরমেশ্বর ইনি অনাদি, আদি, গোবিন্দ ও সর্ব্বকারণসমূছের কারপ।--.(করন্মসং, €1১)। 

তাহার সমান যেষন গোবিনের বিলাস পরমব্যোমনাথ নারায়ণ এবং পরমব্যোমমাথের 

বিলাস বাস্থদেব। “অংশ*-তাহার আবরণস্থ সক্বর্ষণাদি._ও মতন্তার্দি। "আবেশ'--যেমন 

বৈকুষ্ঠে শেষ, চত্ঃসন ও নারদাদি। সেই শ্বয়ংরূপাদি দি বিশ্বকার্ধার্থ অপূর্বের ন্তায 

গ্রকটিত হয়েন, তাহা হইলে তীহার্দিগকে অবতার বল! হয়। তাহারা কখন কখন গবয়ংই 

অবতার করেন, আবার কখনও দ্বারাস্তর দ্বারাও আবিভূ্ত হয়েন। -্থীরাস্তর দ্বিবিধ-» 

তদেকাত্মরূপ ও ভক্তরূপ। ন্বয়ংরূপ এবং তৎসম ( বিলাস ), ইঞ্ার। পরাবস্থ ; অংশের 

তারতমাক্রমে প্রাতবরূপ ও বৈভবরূপ দৃষ্ট হয়েন। আবেশাবতার আবেশ শবগ্রতিপান্ত 
অর্থভোতক 7 পল্মপুরাণে ইহার লক্ষণ লিখিত হইয়াছে। 

ব্রীক্ই শ্বয়ংরূপ-শ্রীনৃসিংহ ও রামই শ্রীকৃষেের সম প্রায়। বরাহ ও হয়গ্রীব--বৈভবরূপ। 
অপরাপর অব্তার-সকল প্রাভবগ্রায়। সেই সকল অবতার কার্ধ্যতেদে ভ্রিবিধ $ খ1,---পুরুযাঁবতায়, 

গুগাবতার ও লীলাবতার | পুরুষাবতার ও 'গণাব্তার সব্ন্ধে পরমাম্মসন্দর্তে আলোচিন। করা 

হইয়াছে । *স এব প্রথমং দেবঃ* (শ্রীমতাগবতে ১/৩৬) এই বৃলিয়। লীলাবতার বর্ণনের উপক্রষ 

কর! হইয়াছে । লীলাবতারসমুছ পাচ প্রকার; $দ্ঘথা,--দ্বিপরার্ধাবতার, কল্লাবতার, মনবত্তরা- 

বতার, যুগাবতার, স্বেচ্ছাময় সময়াবতার । ইহার! প্রাগ্ুজ্ত অধিকারলীল] নিমিত্ত পুর্ববান্- 

ক্রমে পুরুষাদি গীরোদশায়ী গ্রতৃতি বক্জার্দি, শুক্লাদি এবং শ্রীরামকষণাদিরূপে অবতার করেন। 

ইহাদের মধ্যে যজ্ঞ, বিভূ, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্, অজিত, বামন, সার্বভৌম, খষভ, বিধকৃমেন, 

ধর্শসেডু" স্থধাম, ঘোগেশ্বর ও বৃহস্তান,--এই চতুর্দশটি মন্বন্তরাবতার | মন্বন্থরাবতার খাষভদেব 

আযুন্সানের পুত্র । লাভিপুত্র ধষভ মন্বস্তরাধতার নছেন। ইহীর্দের মধ্যে জ্ঞকে আবেশাবতার 
বলিলেই হয় । কেন না, ইনি পৃখুর পাদগ্রহণ করেন, এরূপ বর্ণনা আছে। 

হরি, বৈকুঠ, অজিত ও বামন, ইহীর। পরাবস্থাতুলয বৈভবাবতার বলিক্নাই নিরূপিত 

হইয়াছেন; কেন না, বৈভবাবহারের ভ্তায়ই ই্ঠার! বর্ণিত হইয়াছেন। অন্তান্ত অবতার়গণের 

সম্বন্ধে তাদুশ আধিক্য বর্ণন। ন। থাকায় তীহ1দিগকে প্রাভবাবন্থই বল! যাইতে পায়ে। 
যুগাবতার--শুর, রক্ত, শ্যাম, কষ, ইহার যুগাবতার। 

বাঙ্ছদ কল গ্রবত হওয়ার পূর্বে বরঙ্গাদি পুরুযাবতারগণের আবির্ভাব-সমর । চতুঃসন, 
মায়দ, বরাহু, মতন, বজ্ঞ, নরনারাযণ, কপিল, দত্তাত্ের। হয়শীর্ঘ, হংস, পৃষ্নিগর্ত, . 

খবতদেব ও পৃথু, ইহাদের আবির্ভাবকাল স্থায়জুব মন্বত্তরে । বরংহ ও মত্ত পুনশ্চ চাক্ষুষ 
মহপ্তরে,আবিতূ্তি হয়েন। নৃসিংহ, কুন, ধস্বস্তরি, মোহিনীর আবির্ভাব-কাল চাক্ষুষ মন্বস্তরে। 

কলের আদিতে কৃর্মদেবের আবির্ভাব। ধন্বস্তরি একবার বৈবস্বত মন্বস্তরেও আবিভূতি 
হইয়াছিলেন। বাধন, ভার্খব, রাবেজ্জ। দবৈপায়ন, রাম, কৃষণ, বুদ্ধ ও কক্ির আবিষ্কাব- 
কাল বৈবন্থত মনরে । 



৩৪৮ শরীকষসন্দর্ডের 

মন্বস্তরাঁবতার ও যুগাবতারগণের আবির্ভাব-কাল মন্বস্তর ও যুগের নামেই জ্ঞাতব্য । 

"কিং বিধত্তে* ( মূল ২৯) স্ত্রীভাগতের এই শ্লোকের (১১/২১।৪২) চুণিকায় “কেশ” 

শব্ের ব্যাখ্যায় হরিবংশের যে সকল বাক্য উদ্ধত হইয়াছে, সেই 
সকল বাঁক্যের ভাঁবার্থ এই ষে, বিষণ তখন দেবতাদ্রিগকে স্বর্গে 

প্রেরণ করিয়! নিজে ক্ষীরোদ সাগরের উত্তর দিকে গমন করিলেন। 
সেখানে পার্বতী নামে এক গুহা আছে--দেই গুহা দেবতাঁগণেরও দুর্গম । বিষ্ণর 
পরাক্রমশালী তিন জন পুরুষ দ্বার1 পর্বে পর্বে সেই গুহ। পুজিতা হন। উদারবুদ্ধি হরি, সেই 
গুহায় নিজের পুরাতন দেহ রাখিস বন্থদেব-গ্ৃহে আত্মযোজন করিলেন।--( হরিবংশ, 
৫৬1৪৯-৫১ ) । 

.. শীকুফের ফেশাবতারত্ব 

খণ্ডন 

শ্রীভাগবতে ( ১০1১২1৪* ) লিখিত আছে, হত বলিতেছেন,-”হে দ্বিজগণ, এই প্রকারে 

যাদবদেব শ্রীকৃষ্ণ-এরসাদে জীবিত রাজ পরীক্ষিত নিজের রক্ষা কর্তা শ্রীকফ্চের পুণ/ ও পবিত্র চরিত 
শ্রবণ করিয়! পুনরায় ব্যাসনন্দন শুকদেবকে সেই পুণ্য চরিত সম্বন্ধে লিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন। 

জীভগবানের পুণা চরিত শ্রবণ করিতে করিতেই তাহার চিত্ত বশীভূত হইয়াছিল । 

অপিচ তত্রৈব, "যে যে অবতার দ্বার। প্রভু, ঈশ্বর, ভগবান্ হরি কর্ণরমণীযষ ও মনোজ্ঞ 

কর্মসমূহ করিয়াছিলেন ( শ্রীভাগ, ১০1৭১), (সেই সকল আমাদিগকে বলুন )। 

অপিচ--”হরিলীল! শ্রবণ করিলে মনের গ্লানি ও তন্ুলীভূতা বিবিধ তৃষ্ণা দুরীভূত হয় 
এবং চিত্তগুদ্ধি,হরিভক্তি এবং হরিদাসগণের সহিত সখ্য হয়। আমাদের গ্রতি অনুগ্রহ 

থাকিলে আবার সেই মনোরম হরিচরিত বলুন (১০,৭1২ )। 

“হে রা5ধিসত্ম, আপনার বুদ্ধি নিশ্চয়ই সুপ্রঠ্িষ্ঠিতা। কেন না, শ্রীধান্থদেব- 
কথাতে আপনার নৈষ্ঠিকী রতি উপজাত হইয়াছে"--( তত্রৈব, ১০1১ ১৫ )। “তুমি 
যড়ৈশবয্যপূর্ণ বান্গদেব, তোমার ধ্যান করি ও নমস্কার করি। তুমি প্রহ্যয়, তুমি অনিরুদ্ক, 

তুমি সন্র্ষণ, তোমার ধ্যান করি ও তোমায় নমস্কার করি” যেব্যক্তি এইরাপ মুত্তিয় 

অভিধান সহ প্রাকৃত মৃত্তিরহিত অথট মন্্রমর্ি, যক্ঞপুরুষ, নারাঁয়ণের উপাসন! করেন, তিনিই 
সম্যগ্দশী পুরুষ (শ্রীভাগ, ১৫1৩৭--৩৮ )1 (ক্রীরুষ্ণন্দর্ভে ৬১ চিহ্ছিত বাক্যে উদ্ধৃত )। 

.. সাত্বতাম্ত (মুল ৬২ ) মূল শ্রীকষষ্সন্দর্ভে ৬২ চিহ্কিত বাক্যে যে স্থলে 'সাত্বতামঠ এই 
পদের উল্লেখ আছে, উহীর পরেই গতিসামান্ প্রকরণ আছে। “অর্থাৎ শ্রীক্কষ্ণের পরতমন্ত 
সম্বন্ধে সকল শাস্থ্েই একরূপ অবগতি দৃষ্ট হয়, উক্ত প্রকরণে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে । এই 
প্রকরণে শ্রীকষ্ণনাম-মাহায্যে “সহঅনায়।ং” ইত্যাদি ব্রন্ধাগুপুরাণীয় বচন-প্রমাণ_ আছেন 
তৎপরেই নিষ্নলিখিত ব্যাখ্যান বিনিষোজ্য--সর্বার্থশক্তিযুক্ত দেবদেব চক্রপাণির নিলাতীষ 
ধে নামই হউক, তাহাই সর্বার্থেই বিনিযোঞ্তব্য । বিষুরধর্মোত্তরে এই বাক্যে ভগবানের 

নামমাত্রেরই অসীম ও অবাধ মহিমা পরিকীর্তিত হইয়াছে | এতদনুসারে একই 
শন্বের যেদ্ন নাদজনিত সংস্কারবিশেষ সংযোগনিবন্ধন নানাপ্রকার অর্থ অতি- 



অনুব্াাখ্য। ৬৪. 

ব)ক্তি হর) সঙ্গাহত শবসমূহেরও সেইরূপ নাদজনিত সংস্কারবিশেষ, সংযোগে নীনাগ্রকার 
অর্থ হইয়! থাকে ।* এই ভ্তায়টি নীমকৌমুদীকারও অঙ্গীকার করিয়াছেন। সেই প্রকার 
সমাহত - সহত্রনাম তিনবার পাঠ করিলে ষে ফলগ্রাপাণঘোগ্য শক্তি লাভ হয়ঃ কৃষ্খনান 

একবারমাত্র উচ্চারিত হইলেই তাঁহ! হইতে অধিক ফল হইয়া থাকে। 

প্রাগুক্ত বিষুঃধর্মোততরের গ্রমাণ-বচনের সম্বন্ধে কেহ কেহ এইরূপ অর্থ করেন,--“দেবদেব 

চক্রপাঁণির নিজের যে 'অভিরুচিত, অর্থাৎ প্রিষ্ধ নাঁম, সেই নান্টকে সর্বার্থ বিনিয়োগ 

করিবে। তাহার! এই ব্যাখ্যাব লম্পোষণের অন্ত একটি লোকও উদ্ধূত করেন? তাঁহার অর্থ 
এই,-“হরির প্রিয় গোবিন? নামে সপ্ত সগ্ভ পাপসমূহ বিনষ্ট হয়।” 

যদি বল, শ্রীপন্নপুরাঁণে দেখা যায় ধে, পার্বতী দেবী প্রতিদিন সহস্র নাম পাঠ করিতেন। 

মহাদেব তাঁহাকে উপদেশ দিয়া বলিলেন, 'বরাননে, এক রামনামই সহজ নাম তুলা অর্থাৎ 
একবার রাঁমনাম গ্রছণ করিলেই সহ নাম পাঠের ফল হয়” ( পন্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৩৬ 

অধ্যায় )। ইহা দ্বারা মহাদেব বুঝ|ইহেছেন যে, সহস্্নামের মধ্যে যে দকল কৃষ্ণনাম 
আছে, তদুচ্চারণ বাছুল্যমাত্র। তাহ! হইলে ব্রদ্মাগুপুরাণীন্তর্গত বচন অধিরুদ্ধ হস কি প্রকারে? 

এতদৃত্তরে বক্তব্য এই ঘে, প্রাগুক্ত বৃহৎ সহআন'ম একবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, এক 

বার রামনাম গ্রহণ করিলে সেই ফণ হয়, এই গ্রলিদ্ধি আছে। কিন্ত রুষ্ণনামে দ্বি সমাস 

অসম্ভব । অর্থ/ৎ বহু নামের সমাহারে কষ্খন।ম হয় না। ব্রদ্ধাগুপুরাণে লিখিত হইয়াছে, 

সহল্রনায়াং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্য। তু যৎফলং। 

ৃ একাবৃত্তা! তু কঞ্চস্ত নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥ 

এ স্থলে সহআনাম পদটি বহুব্চনাস্ত ; উহার অভিপ্রায় এই যে, বহু বন্ধ বৃহৎ সহশ্রনাম 

তিন বার পাঠ করিলে যে ফল হয়, এক কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারণ ক্রিলেই তাদৃশ ফল লাভ 

হইয়। থাকে। সুতরাং রামনাম হইতেও কৃষ্ণনামে মহামহিমত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে । পদ্মপু- 

রাণে যে শ্রীরামচন্দ্রের অষ্টোত্তরশত নাম আছে, তাহার ফলশ্রুতি এই যে, এই স্তোত্র সমস্ত 

জপযজ্ঞের ফণ প্রদান করে এবং পাপ নাশ করে। এই উক্তিদ্বার। প্রদর্শিত হইয়াছে, বেদা দ- 

উক্ত অন্তান্তট জপা্দির ফল এই অষ্টোত্তরশত নামের সন্তভূক্ত। ইহাতে ইহাই সিদ্ধান্ত 
হইতেছে ষে, মাহাত্যগ্রসিদ্ধির আধিকাবশতঃ রামনাঁম অপেক্ষা কৃষ্ণনামমহিম। বলবত্বর 

হইলেও রামনামের মহিম। উহ্ীর অবিরুদ্ধ। 

এইরূপে আরও দেখা যায় ষে, শ্রীকু্ণের সায় তাহার নামও পূর্ণশক্তিতু নিবন্ধন অপরাপর 

. ঞ এ সম্বন্ধে সবিগার ব্যাখা! তৃত্বগন্দভাঁয় সর্বদংবাদিনীতে দ্ষেটবাদবিচায়ে, উভ।ধ্যে ক্ফোটবাধবিচারে 

এবং জীতাবোর বাধ্য! করকপ্রকাশিকার অষ্টব্য। 



৩৫০ শ্রীকুণস্দর্তের 
ডগবন্লামমকলের অবয়ব, তথাপি অপরাপর নামসমূহ্র মধ্যে অবয়বসাধারণের সভায় উবার 
ব্যবহার মসঙ্গত। কেন না, এরূপ সাধারণ অবমবনধপে রৃষ্ণনাধ গ্রহণে তাদৃশ ফলের প্রতিবন্ধক 

হয়। উহাতে নামাস্তর-নাধারণ ফলই হুইয়। থাকে অর্থাৎ সহত্রনানাদি স্তোত্রে অগ্ঠান্ত সাধারণ 

যে সকল নাম অ|ছেন, সেই মকল নামের যেমন ফল হয়, তন্মধে অবয়বরূপে প্রযুক্ত 

কষ্ণনামেরও তাদৃশ সাধারণ ফলই হইয়। থাকে। 

ইহার উদাহরণ এই £ষে, বিষ্ণুর আরাধন! সাক্ষাৎ মুক্তিফগদ।রিনী হইলেও বখন 
যজ্ঞের অঙ্গরূপে যজ্েশ্বর অচ্িত হয়েন, তখন তিনি কেবল স্বর্গফলমান্রই প্রদান 

কর্েন। বেদন্রপকারী বখন বেদ জপকালে তদস্তর্গত ভগব্া্তর উচ্চারণ করেন, তখন সেই 

ভগহয়ামে হঙ্গলোকেয় অধিক ফগগ্রার্থি ঘটে না । রাঁমনাঁম ও সহত্রনাঁম উচ্চারণ 
স্থলেও সেইরূপ কেবল একবার রামনাম গ্রহণ করিলেই বৃহৎসহশ্রনামন্তোত্র পাঠের ফল ঘটে। 

বুহৎসহল্রনামের অস্ততভূতি যেরামনাম আছেন, তাহ! বৃহৎসহজ্রনামের অবন্নব, উহার সহিত 

আরও একোনসহশ্র নাম সহ যে সম্পূর্ণ বুহৎসহশনামন্তেত্র আছে, তাহ! পাঠ কলে বৃহৎ 

সহ্শ্রনাম পাঠেরই ফল লাভ হয়। কিন্তু অপর একোনসহআ নাম পাঠ-ফল উহার উপরে 

অধিক হয় না। অতএব শ্রীকৃষ্ণের অংশ-কলাদিরূপে কেশবাদি তাহার যে সকপ সাধারণ নাষ 

'পছেন, সেই সকল নামের ফলও ভিম্ন ভিন্ন 'অবতার-নামের সাধারণ ফল বলিয়াই বুঝিতে 

হইবে। 

নামকৌমুদীতে লিখিত হইয়াছে, সর্ব অনর্থক্ষয়ে নামের বে শত্তি আছে, তাহাতে জ্ঞানতঃ 
মীষগ্রহণ বা অজ্ঞানতঃ নামগ্রহণের ভেদ বিচার নাই। কিন্তু প্রেমাদি ফল-তারতম্যে 

'অবস্ই বিশেষ আছে--তাহাতে বিশেষ বিধান নিষিদ্ধ নহে। সংজনামের অন্তর্গত যে কৃষ্ণ. 

মাম আছেন, সহশ্রনামের সঙ্গে যখন উষ্ীর অবয়বরূপ সেই কঞ্চনাম উচ্চারিত হুয়েন, তখন 

উদ! সাঁধারণফলগ্রদ ৷ এইরূপ বিবেচনায় পৃথকৃরূপে “রামনাম গ্রহণ যে সহশ্রনামতুল্য ফলপ্রদ, 

ইহা যুক্তিযুক্ত । বস্ততঃ সর্বাবতারসমুহের অব্তারীর নামবৃন্দের মধ্যে গকঞ্খনামই 

সর্বাধিক ফলগ্রদ ; কেন ন', শ্রীকষই শ্বয়ং ভগবান্। 

ধদি বল যে, পদর্শপৌর্ণমাসার্দি যাগের অঙগগভূত পূর্ণাহুতি দ্বার! সর্ধকামন! লাত হয়” এই 
বাক্য থেমন কেবল অর্থবাদমাত্র অর্থাৎ ?যাগে রোচনার্ঘ প্রশংসাময়ী ফলক্রুতি মাত্র  রামনাষ. 

মাহাত্ম্য ও কৃষ্ণনামমাহাস্থ্যও সেইরূপ অর্থবাদ বলিয়! ব্যাখ্যাত হউক ন| কেন? এ কথা বলিতে 
পার না। কেন না, এই ছুই নামমাহাত্ম্য সেরাপ নয়। পার্বতী দেবী প্রতিদিন সহশ্রনামস্তোত্র 

পাঠ করিয়! ভোজন করিতেন। এক দিবস সহঅনাম পাঠ করিয়া--বখন দেবী ভোজনে প্রত 
হইবেন, তখন মহাদেব বলিলেন,--'দেবি, আপমি একবার রামনাম করিয়া, কৃতরুত্য হয় 
আমার সহিত ভোজন করুন।' এই উপদেশ করির! মহাদেব দেব্টুকে সাক্ষাৎ কোজনে প্রবৃত্ত 
করেল | স্তর] রামমামমাহীত্্য গ্রসিদ্ধ। . জবার রাষনাম হইতেও কৃ্ণনানের 



ধা! অনুব্যখ্যা ৩৫. 
মাহাত্থ্য অধিকতর প্রণিদ্ধ। নুতরাং কৃষ্চনামে অর্থবাদ কল্পন! সহজেই দূরোৎসারিত 
হইল। 

অভংপরে শ্রীরুঞ্চদন্দর্ডে ৮২ অন্বধৃত বাক্যে শ্রীমদ্ গগবদশীতার “ঈস্বরঃ সর্ববভৃতানাং এই 
শ্লোক হইতে আরস্ত করিয়া ক্রমান্বয়ে ছয়টি শ্লোকের বাধ্য! কর হইক্সাছে। এখন প্র স্থলের 

অনুব্যাখা। কর] হইতেছে। “ঈশ্ববঃ সর্বতৃতান।ং, ইত্যাদি প্লোকের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন, 
*এই বিশ্বব্রন্ধাগ্ড নিথিধ পদার্থ ঈশ্বর” এই ভাবে যে ভজন প্রবর্তিত হয়, তাহাতে জ্ঞানাংশ স্পষ্ট 

পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু 'মন্মন! ভব" ইত্যাদি শ্লোকব্যাধ্যায় শুদ্ধ। ভক্তিই উপদিষ্ট হইয়াছে--ইহাই 
হইতেছে শ্রীগবানের সর্বগুহৃতম উপদেশ। সুতরাং ভজনে জ্ঞানাংশম্পর্শ গীতাশাঙ্ের 

তিগ্রেত নহে । 

'াবার ফেহ এজপও বলিতে পারেন ঘে, পুর্ববাঁকা দ্বার পরোক্ষভাবে ঈশ্বরকে উদ্দেহা 
করিয়া, পরবাঁক্য তাকেই প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ কর! হইয়াছে । অতএব পুর্ববার্থ মগত নছে। 
“হে অর্জুন, তুমি আমাতে সর্বদ| মন রাখ, আমার ভক্ত হও, আমার উপাসন| কর, আমার 

নমস্কার কর, তুমি মৎপরায়ণ হইয়া! আমাঁতে আত্ম! যুক্ত করি আমাকে প্রাপ্ত হইবে।” 

ইত্যাদি দ্বার] শুদ্ধ ভজনের বিষয়ই উক্ত হইয়াছে। অভঃপরে গীতার অপর ক্লোক ব্যাখ্যাত 

হইতেছে । উহার অর্থ এই যে, “হে দেহধারিশ্রেষ্ঠ ! আমি এই সকল দেহে অধিষজ্ঞস্বরূপ' (৮1৪)। 

ইহাতে শ্রীভগবান্ ইহাই বলিতেছেন যে, “আমি অন্তর্ধ্যামী”। কিন্তু ইহাতে গুহতমত্বও গুহতরত্ব 
সম্বন্ধে কিছুই পাওয়া গেল না। অপর পক্ষে ইহাতে ইহাই বুঝ গেল যে,পূর্ব্ে াহ। সামান্তাকারে 
বল! হইয়াছে ( অর্থাৎ “ঈশ্বরঃ সর্ধ্বভূতা নাং স্বদেশেইজ্ছুন তিষ্ঠতি'), অন্তে তাহাই বিবেচনাপূর্ব্বক 

“নির্দিষ্ট হইক্লাছে। এতছৃত্তরে বক্তব্য এই যে, গুহৃতমত্ব ও গুসতরত্ব সম্বন্ধে যাহ! বল! হুইয়াছে, 
তাহ! ভজন সন্বন্ধেই বল! হইয়'ছে; জ্ঞানাংশে ভজন অনভিপ্রেত বলিয়। তত্তিরই গুহ্তমত্ত 

প্রদর্শিত হইয়াছে । 

এ স্থলে ভজনীয় তারতম্যের সম্ভতাবন।৷ থাকায় গৌণমুখ্য ভাবে ভজনীক্প অর্থই প্রতীত 

হইতেছে। “ফলমত উপপত্েঃ”-৮ ৩/২।৩৯ ) এই ব্রহ্মহথতর দ্বারা তাহার মুখ্যত্ব বিনির্দি 

হইয়াছে । এই কুত্রটির তাৎপর্য এই ষে, শ্রীকুষঃই ভজনীয় ; কেন না, তিনি নিতা, সর্বাজ, 
সর্বশক্তিমান, মহোদার ও সর্ধফলদাতা। বিশেষতঃ তৎশব দ্বার! তিনি যে স্বয়ং তন্দরপ, তাহা 
প্রকাশ পায় না এবং মৎশব দ্বার! দ্বয়ংই যে এতদ্রুপ ( অর্থাৎ এই শ্রকষ্খরূপ ), ঈছাই প্রকাশ 
পার়। এই উভগ কথায় ভেদদৃষ্টহয়। এই উপদেশঘয়ে নিজ খঁদাসীন্ত ও আবেশ থাকায় 
অপুর্ণসবই উপলব্ধ হইতেছে। | 

ফুলভেদের উপদেশে এবং “এবকার* ছার। পূর্বকথিভ অর্থেরই পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। 
এই জড় সাক্ষাৎ সমন্ধে ভঞ্জনীক় তারতম্য উপলন্ধ হুইতেছে। অর্থাৎ “অধিষজ্ঞোহমেবাত্র* 

ভগবাগীতার এই বাক্যে যে অধিষজ শব গ্রধুক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ বন্তগ্রবর্তক. ও তৎফরর্দ। 
ভগবান বলিতেছেন, আমিই বন্পপ্রাবর্তক ও তৎফলদাত। ৷ “অহং এব এই) পদে থে “এব 



আহার, জর্থ তস্থাৎ, সন ভেদো নিরা্কতঃ ) অভিগায় এই. থে, যিনি, মি) 
মামি, ইহাতে কোনও ভেদ নাই। 

'পয়ে দেখা যায়, ১৮ অধ্যায়ের ৬২ প্লৌোকে একটি পদ আছে “সর্বভাবেম'-_উহায় তথ 
প্রবক্তা ছার।” । গৌণ-মুখা গ্তান দৃষ্টিংত ভানা যায়, জ্ঞানমিশ্র ভজনের পক্ষে 

দঞ্জাবনারপ ভজন অসম্ভব। € শ্বধীকেণ হ্ৃযীকেশসেবনং ভক্তিরুত্তমা-- ইহাই 
বত! দ্বারা ভগবস্তপ্ধন - ইহাই সর্বাত্মতারপ ভনন--জ্ঞানমিশ্র ভ্তিদ্বার! এই 
শন অসম্ভব )। 

শপরেই উক্ত শ্লোকের উপসংহারে লিখিত হুইয়াছে,--“নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে? ; ইহাতে 
+শেধ বা! ধানবিশেবগ্রান্তি নির্ণিট হইয়াছে । অতএব এ স্থলে তগলাবৃত্তিন তাবতন্য 
করা হয় নাই। অথব। ভজনীয় বস্তুর প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষের নির্দেশ-তারতমাযও এ স্থলে 
হয় নাই। এস্থলে যে অর্থদক্কোচ কর! হইল, তজ্জন্য প্রাচীন ও আধুনিক আমাদিগের 
ও অর্থাবগতিপ্রক্রিয়। অনুদারে এই সঙ্গোচবৃত্তি কর্পনীয়। 

শারধ্যক শ্রুতিতে অন্তর্যযামিত্ব শ্রুতির সমীপে উহার পরাবন্থার কথা গুন! যায় না বটে, 
শপ্তর্যামিতৃত্বের পরেও পরতত্ব আছেন, তাহার পরে আরও পরম তত্ব আছেন, 

এই শুনিতে পাওয়া! যায়। এখানে শ্রীমদ্ভগবদগীত। হইতেও ইহার প্রমাণ দেওয়া 
এহ 3. তদ্যথা,_-ভ্রীভগবদগীতার প্রমাণ এই যে,--“সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিষজ্ঞ 
২৮ (৭1৩০) ইহাতে ভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে । “সহ যুক্তেইঞ্ধানে' এই পাঁণিনীয় 
পারে দেখ। যায়. ষে, এ স্থলের “সাধিষজ্ঞ* পদে সহার্থে ভূতীর়। ব্যবহৃত হ্ইঙ্কাছে।, 
৭ ধিনি অধিষপ্তের সহ বর্থমান, তিনিই সাধিহজ্ঞ )। এ স্থলে অধিষজ্ঞ পদটি 

'শরূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছে । যাহা হউক, ধিনি প্রধান, তিনিই সাধিষজ্ঞ-পদবাচয। 
২ গ্রীকৃষ্ণেরই প্রধানত্ব বা পরত্ব এতদ্বার। ব্যক্ত হইল। “অধিষজ্ঞোহ্হমেবাত্র' অর্থাৎ 
. অধিষজ্ঞ, এ স্থলেও শ্রীক্ৃষ্ণই যে অন্তর্ধ্যামীর পরতত্ব, তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে । . 

টমপ্তাগবত হুইতেও এ সম্বন্ধে একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে,_-«সেই ভগবান্ দ্রোগ 
' গ্ুত্রক্ধপে বর্তমান ।” ইহাতেও উক্ত তথাই স্থচিত হইতেছে । মুৃতরাং তজনীয় 

৯) প্রবশনার্থই উপদেশ-তারতম্য সাধিত হইয়াছে । ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহার প্রক্রিয়া 
ক্ষত হুয়। তাহার ভাবার্থ এই যে, ধিনি সর্বপ্রতিপাণ্ভূত ব্রচ্ধকে লক্ষ্য করিয়] সকল 

7 অতিক্রম করিয়া বলেন, তিনিই সকলকে অতিক্রম করিয়! বলেন ।” (ছাঃ উঠ, ৬।১৬১)।' 
ইতে প্রাণ পথ্যস্ত উত্তরোত্তর ভূতদয় উপদিষ্ট সকল বস্ত অতিক্রম করিয়। পর্যীতিশরিতা 
(বছান্দোগ্যে বন্ধই যে সর্বপর, তাহাই এই প্রজরিয়াবলে সাধিত হছে, ।.. গাব. 

ক্ষ সেইরূপ উপদেশাধিক্যেই. প্রতিগান্থা ধিক]: গতি হাটে, 1. ১30 চা 



- আনুব্যাধ্যা . ৩৫৩- 
শ্ীকাচসনর্তে ৮২ জন্কচিকিত বাক্যে *অবতাযে কথঞ্চ ন* এই পাশের :অস্তে- 

: চিনি ফেপদ আছে, তৎপরে চরপচিহ্গ্রতিপাদক নিয়লিখিত বাক্যগুলি 

| | যোজিত হইবে। শ্রীকষের দক্ষিণ পাদতলে মধ্যম! ও পার্ষি পর্য্যন্ত 
সমদেশমধো ধ্বজা। পাদাগ্রে ভিঅগুল-পরিমিত দেশ পরিত্যাগান্তে পদ, ( বনদপুরাপান্সারে 

জান! যার যে, পদ্মের জধোভাগেই সর্ব-অনর্থকয়কর ধ্বজের সংস্থান । ) তাহার দক্ষিণ পারে 
বজ, বজ্ের সম্মুখে অন্কুণ, অনুষ্ঠমূলে যব, দ্বস্তিক “চিহ্ন যে-কোন স্থানে থাকিতে পারে। অনুষ্ঠ ও 

তর্জনীর মধ্যভাগ হইতে চরণার্দবিস্বৃত উর্ধারেখা, ইহা-পদ্মপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে । মধামাঙ্গু- 
লীর অগ্রভাগ হইতে আষ্টানলি-পরিমাণ স্থান পরিত্যাগ করিয়। অইটকোণ চিহের সমাবেশ নির্দি 

ইইন্লাছে। মুলিগণ এইনধপে দর্ষিণ পদ তলের চিহ্ বর্ণন কনিয়াছেন। অতঃপরে হে বৈষ্ণব |. 
বাম পদের চিহৃদমূহ বল! যাঁইতেছে। অস্থুলীগুলির সনীপ হইতে চারি অঙ্ুলী-পরিমিত স্থান 
পরিত্যাগ করিয়া ইন্্রটাপের সমাবেশ হইবে, অহ্য কোথাও হইবে না। নিয়ভাগেই ভ্রিকোণ,, 
উহার নিয়েই অর্ধচন্ত্রসমাকাঁর অর্দচজ্্র? অঙ্গুলীসমূহের সদীপ হইতে অষ্ট অন্গলী-পরিমিত 

স্থান. নিয়েই অর্চন্জ্রের সমাবেশ নির্দি& হইয়াছে । কলস-চিহ্ন যে-কোন স্থানে থাকিতে 
গাঁরে। চরণের অগ্রভাগে অন্গুলীদশীপে বিদদু এবং অস্তে অর্থাৎ পাঞ্চিদেশে মন্তচিহ্ধ 3. 
অনুলীর মুল হইতে আছ্স্ুলী-পরিমিত স্থান ত]াগ করিয়া, এই সকর্ণ স্থানের মধ্যে গৌম্পদ- 
চিহ্বের সমাবেশ'হইবে।* হে দেবরধিসতম ! প্রীকুষ্ণের উভয় পদেই যৌঁড়শ চিহ আছে। আর 
একটি চি জঘুফলাকার--এইটিই যোড়শ। 
, সবলে যে প্রমাণ-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে “ব্বোত্বম, ইত্যাদি সযোধনের বক্ষ্য--. 
প্রীনারদ। (গ্রঁপাদ্দ সর্ধসধাদিনীকার 'অতঃপরে শ্রীচরণচিহের সংস্থান সন্বন্ধে তদীয় 

উদ্ধতাংশের যে সংক্ষিপ্ত টাক! করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য উপরে লিখিত অন্থবাদেই সঙ্গিবিষ্ট 

হইয়াছে) দক্ষিণ অনুষ্ঠের নিয়ে চক্র এবং বাম অনুষ্ঠের নিয়ে দর চিহ্ের সমাবেশ হন্দ-. 
পুরাঁণে উক্ত হুইয়াছে। অন্তত্রও শ্রীকৃষ্ণের পাদচিহের মধ্যে এই ছুই চিহ্ের উল্লেখ দেখিতে , 
পাওয়া! বায়? যথা আদিবরাহে ব্রজমাহায্মো,--«ষে শুভ ত্্গময় স্থানে ০৪৪ পিকের 
আীড়াহষ্ঠান হইয়াছটিল।” 
.. জীগোপালতাপনীতেও উক্ত হইয়াছে, _শ্্রীক্কফ্চের গদঘর শঙ্খ, ধ্বজ ও আতগত্র-চিন্ছে 
'ডিকিত।” চক্রের নিয়েই আতপত্রের (ছত্র.) স্থান। দক্ষিণ চরণের প্রাধান্ত নিমিত্ত ভ৫স্থলেই 
স্থান সমাবেশ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পাদপন্নের দৈর্ঘ্য চতুর্দশ অন্ুলী ও বিস্তারে ছয় 
লী বলি এসি 

। ৬. এস্থলে গাঠতে আছে। রানীর পাঠ দগমপিদংপ তেযু বিজেরসাদ্হুলপ্রমাণত:4* কিন্ত 
ঈসা গধতের -বৈফধতোবিগ ঈবাঃ পাঠ “গোদ্পহং ছিখুধং জোমাভান্বদূলযানতঃ।” জীমখকিশোরএসাদের 
টাকাই দেখা বার, সফল টিহের 'জধোভাগে গৌঁাদের স্থান। 



৩৫৪ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ডের 

সুল গ্রন্থের দ্বিনবতি বাক্যে পরে যে নিত্যন্ব প্রকরণ আছে, উহাতে *শান্বানর্থক্যম* এই 
বাকা দৃষ্ট হয়। উহার পরেই নিম্নলিখিত বিচার যোজ্,--যদি বল যে, বালক ও আত্রাদিকে 

ছলবাকো বুঝাইবার জন্ত যে অসার ও জলীক বাক্য বল! হয়, এ সকল 
উপাসনা-বাক্য তন্রপ। কেবল ত্রন্জ্ঞানমাত্রেই পুরুষার্থ সিদ্ধ 

হয়। অর্থান্তরের বিগ্যমানভায় কেবল উহার স্মারক বাক্য পুরুষার্থ-সাঁধনের কারণ নহে। 

বালকের যাহ! চায়, তাহ! তখন না থাঁকিলেও ব| অদের় হইলেও তাহাদের তাদৃশ বস্তুতে 
আসক্ত চিত্তকে প্রথমতঃ ভূলাইয়া অন্ত দিকে লওয়ার অন্ত মাত। প্রভৃতি যেরূপ বাক্ছল 
অবলম্বন করেন, শাস্্ও তেমনি প্রাথমিক উপাসকগণকে সগ্খণ উপাস্ত বিষয়ে 

প্রবর্তিত করেন। বালকগণ পরে যেমন স্বতঃই ন্বহিতক র বিষয়ে ক্রমেই প্রবর্তিত হয়, বলবৎ 
অপরাপর শান্ব দর্শন করিয়! সাধকও তেষনি নি ব্রচ্ম অথবা অনিত্য প্রকটতা বিশিষ্ট 

বৈকুষঠনাথস্বরূপ সণ ব্রদ্মের উপাসনার প্রবর্তিত হইয়া থাকেন।” 
এরূপ উক্তি শান্ত্রবিরুদ্ধ। কেন না, শ্রীভগবদ্বিগ্রহ--অনন্তগুণরূপ বৈভবাদির নিত্য 

আন্পদ। তাহার নিত্যয়পে অবস্থিতি অসম্ভাবিত নহে। শ্রুতি বলেন, সেই ব্রহ্ম পদার্থ 
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ত্রিকালস্থায়ী। তাদৃশ অবস্থিতি সম্ভবপর হয় বলিয়াই শান্ত 
অবতারবাক্য দৃষ্ট হয়। কেন না, ভগবানের প্রপঞ্চে গ্রকাশই অবতারের লক্ষণ। ( অর্থাং 
ভগবান্ যখন প্রপঞ্চে গ্রকটিত হয়েন, সেই ব্যাপারের নামই অবতার । নারায়খাদির যখন 
অবতারের. কথ। উল্লেখ আছে, তখন তীহাঁদেরও প্রপঞ্চে প্রবেশই সেই বাক্যের অভিগ্রাণ। 
স্থতয়াং ইহাতে কোনও. বিরোধ নাই। 

ভিন্ন ভিন্ন দেবতাগণের উপাসন! শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, বে যেষন--*যেমন মৃত্তি বর্ণিত আছে; 

দেবতারা সেই ঘুর্তিবিশিষ্টা।” উত্তরমীমাংসাতেও এ সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ দৃষ্ট হয়। 
গোপালতাপনীতেও উক্ত হইয়াছে, “যে সকল ধীর সেই গীঠগ দেবের উপাঁসন! 

করেন, তীহান্দেরই নিত্য হুখ--অপরের নছে।” এই গোপালভাপনীয় উপনিষংও যাহ। দ্বার! 
অযান্ত। হয়েন, তাহার সাহস অতি মহৎ বলিয়াই বুঝিতে হইবে । এই পীঠগের উপাসনায় 
বখন শাশ্বত হখগ্রান্তি হয়, তখন ইহার উপাসন! না করিলে জ্ঞান অদাহসময় হইয়। গড়ে। 

যেহেতু শ্রুতিতে বল! হইয়াছে, জ্ঞান হইতে মোক্ষ। এতদ্বতীত গোপালতাপনী শ্রুতিতে 

এতারৃশ উপাঁসকদিগকে তীর বলি নির্দেশ করা হই়াছে। নুতরাং ইহাদের বালাতুর ভাব 
খ্যাপন করার প্রয়াম একবারেই ন্থদূর প্রস্থিত। 

“নেতরেযাষ্» অর্থাৎ 'অপরের সুখ নাই' এইরূপ নির্দারণ করায় তাদৃশ আরাধনার 

পয়ম্পরা হেতুত্বও নিষিদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ এই উপাসনা দ্বারা উচ্চতর উপাসনা-সোপানে 

আরোহণ করা৷ যাইবে, এরূপ হেতুপরম্পর1 নিষিদ্ধ হুইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষর্দে যেমদ 

নামকরঙ্গের উপাসন। কর, মনোব্রদ্গের উপাঁসন! কর, এইরূপ উপাসনাপরস্পর1 দ্বারা তুরীয় 

বঙ্ধোপাসনার,জন্ভ অধিকারী করার বিধান দ্বাছে, এ স্থলে সে আর়োগেরও জা টি 

(শাহ আব ধারাযান্যি্গা দ্বারা তীকার নিতাত্ব নি হয়। . 0 

প্ীরুফই পরম উপান্ত 
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খ্থাধ্যায়াৎ ইষ্দেবতাসংগ্রয়ে!গ+*(পাঁত" সু* সাধনগদ, ৪৪হ*) অর্থাৎ অভিপ্রেত মন্তরজপাদি 
লক্ষণবিশিষ্ট স্বাধ্যায়ে অতীঃ্ দেবতা! প্রত্যক্ষ হয়েন। এই সুত্রটিও উক্ত সিদ্ধান্তের পোঁক। 

শ্ীকষ্চসনর্ডে ৯৩ চিহ্িত বাক্যে ব্রেলোক্যসন্মোহন সন্বস্ধীয় বচন দৃষ্ট হয়। (ত্রৈলোকা- 
মন্মোহন তস্ত্রোলিখিত উ্মদ্টাদশাক্ষ মন্ত্র জপের ফলশ্রুতি এই যে, 

অহনিশং জপেদ্যস্ত মন্ত্র, নিয়তমানষঃ । 
প পশ্তি ন সন্দেহো গোঁপবেশধরং হরিম্ ॥ 

অর্থাৎ নিয়তচিত্তে হিনি অহনিশ এই মন্ত্র জপ করেন, তিনি অবশ্ঠই গোপবেশধর হরির 
দর্শন লাভ করিবেন; ইহাতে সন্দেহ নাই। ) প্রীরুষসন্দর্ভে যে স্থলে উক্ত বচন জাছে, তাহার 
পরে নিয়লিখিত অনুব্যাধ্য! যোজ্য ; তদ্হথ।,--প্ঞ্ীকষ্ণাদির স্বয়ংভগবন্বার্দি অনুসন্ধান ন! 
করিয়াও কোন কোন স্থলে সাধকবিশেষ যে যে রূপের ভাবন! করিয়া! উপাসনা করেন. কোমও 

যুলভূত ভগবান্ সেই সেই রূপেই তীহ।দিগকে দর্শন দান করেন। আীকষ্চভগবন্ধাপ্তানবিহীন 
অসব্বন্ধতাষীর! যদিও এইরূপ মন্তব্য করিতে পারে, কিন্তু শ্রুতি গ্রভৃতি-গ্রসিদ্ধ সেই উপাসনা- 

প্রবাহের অবিচ্ছিন্ন সম্জাদায়গণের অনাদিসিদ্ধত্ব ও অনস্তত্ব হেতু শান্্নির্দিষ্টরূপে ্ীভগবানের 

নিত্যবিগ্রহত্ব অবস্ত স্বীকার্ধয। অবিচ্ছি্রসন্প্রদায়ত্ের প্রমাণ শ্রীভাগবতের একটি বচন। উহার 
ভাবার্থ এই যে, শ্রীকষ্চের পাঁদগদাই ভবপারের তরণী--এই তরণী.অবলম্বনে পূর্ব পুর্ব সাধক- 
গণ ভবমিদ্ধ উত্তীর্ণ হইয়াছেন । এখন গ্রন এই যে, পূর্ব পূর্ব সাঁধুগণ এই তরণী অবলম্বনে উত্তীর্ণ 
হইয়াছেন, স্বীকার করিলাম; কিন্তু বর্তমান সময়ের সাধকগণের গতি কি? তছুত্তরে বল! 
হইতেছে, হে প্রকাশশীল, সর্বভূতে গ্রীতিযুক্ত মহাপুরুষগণ ভয়ানক মুহ্ত্তর ভবার্ণব নিজেরা 

তোমার শ্রীচরণসরোঞজ্বরূপ তরণী আশ্রয় করিয়! উত্তীর্ণ হইয়া, অপরাপরের উত্তরণের অন্ত 
উহ! এখানে রাখিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ ভক্তিসম্প্রদায় গ্রবর্িত করিয়া গিয়াছেন। আপনি 

চিরদিনই সাঁধুদিগের অনুগ্রাহক।--( শ্রীভাগ, ১০২৩১ )। 

অপিচ শ্রতগবান্ নিজ শ্রীমুখে প্রকাশ করিয়াছেন, আমায় যে, যে ভাবে ভজনা করে, 
আমি সেই ভাবে তাছার মনোবাঞ। পুর্ণ করি। গীতার এই বাক্যান্থসারে একমাত্র তাহার 
চরপারবিনৈকসেবাপর ব্যক্তিগণের নিকট তিনি নিত্য এক ভাবেই উপলব্ধ হইয়া থাকেন। 
ইহাতে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, তত্তৎরূপে তীহার নিত্য অবস্থিতি অবশ্তই শ্বীকার্ধয অর্থাৎ তাহার 
চিদ্বানদ্দময় বিগ্রহ অনিত্য নহে-_নিত্য। শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে, হে ভগবন্, মহোদার 
পূর্ব পুর্বব সাধকগণ আপনার পাদপদ্নরূপ তরণী গরবন্তিগণের অন্ত রাখিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ 
তাহার! ভক্তিসম্প্রদার প্রবর্তিত করিয়। গিয়াছেন। (ইহাতে ভগব্দাকাধন! সমন্ধে সাম্ীদারিক 

অনাদিসিন্বত্ব প্রতিপন্ন হইল এবং স্বকপৌলকল্িত মত-নিরস্ত হইল।) 

_ এইক্কপে শ্রীকফবিগ্রহের নিত্য এবং তদারাধনার সামদারিক অনাদিসিদ্ত্ব, ও 
অনমবত্ব-পারিপাটা বিধান করিয়া, মূল এন্থে অর্থাৎ ভ্রীরফসদর্ভে অতঃপরে ১৩ন ও ১৪০ 
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অন্ধ, বাকো এবান্ধ ভাঁগা মহিতা। (উ্রীভাগবত) ১০1১৪।, ৩১০৬২০৫০ এবং ৩৫ গঞ্ঠ )৯ 
উদ্ধৃত করিয়। ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে। সর্কাসংবাদিনীতেও এই পঞধ- 

ইিাবদ-নব-দাহাকা গুলি উৃত হইয়াছে। ইহাদের তাবার্থ এইরপ, "হে আচ, 
তোষার গ্রেষপরমাননদ উপভোগকারী এই ব্রজ্জনের ভাগা*মহিষার কথ! দুরে থাকুক, 
কে তাহার বদনা করিতে সমর্থ? মহাদেব প্রদ্ৃতি আমর! একাদশ দেবত! চ্ুরাদি ইন্্িয়রগ 
পানপান্র দ্বারা আপনার শ্রীচরণসরোজমধু পুনঃ পুনঃ গান করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।” 
স্€ ১০1১৪1৩১)। 

অতএব এই স্থলে (গ্রীকঞ্ণনন্বস্থান ষথুরাষগুলে ), তাহার অধ্যে প্রীবৃন্দাবনে, তাহার 
মধ্যে আবার গোকুলে যে কোনও জন্ম হউক না! কেন, উহা! মহৎ ভাগ্োত্স পরিচারক। যে 
হেতু এইরূপ জন্গলাভে গোকুলবাসী যে-কোন ব্যক্তির পদরজে অভিষিক্ত হওয়ার সম্ভাবন৷ 
জআছে। গৌকুলবাসীর। অতি ধন্ত। কেন না, যে মুকুন্দের পদর্জ অন্াপি রতিগণ অনুসন্ধান 

করিতেছে, সেই ভগবান্ মুকুন্দই তাহাদের নিখিল জীবনন্বরপ।--( ১০1১৪1৩২ )। 
*হে দেব, যে ব্রজবাসীদেের গ্রেম-তক্তিতে আপনি স্বয়ং নিধিলফলদ হইয়াও খণী, 

তাহাদিগকে আপনি শ্বতঃশ্রে্ঠ কি ফল প্রদান করিবেন, তাহাই ভাবিয়া আমাদের 

চিত্ত মোছিভ হইতেছে। কেন না, গোকুলবামিনী রমণীর বেশ-পবিহ্িতা। হ্ইপাই রাক্ষসী 
পৃতন। বখন স্বয়ং আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, এ অবস্থায় যাহার! বেহ-গেছ, অর্থ-সু্ধৎ, আত্মা, 

পুত্রার্দি ও প্রাণাশয় গ্রভৃতি সমস্তই আপনাকে সমর্পন করিয়াছেন, তাহাদিগকে কোনও ফল 

দিতে হইলে জাপনার নিজ হইতেও শ্রেষ্ঠ ফল দেওয়া কর্তব্য । সে ফল যে কি, তাহ! ভাবিয়া, 

আমাদের চিত্ত মুগ্ধ হইতেছে ।”--( ১০1১৪।৩৩ )।- 
“হে কক, তত দিনই রাগাদি তত্করশ্বরূপ, গৃহাদি কারাগৃহস্বরূধা এবং মোহও 

তত দিন পর্যন্তই চরণ-শৃঙ্থল হইয়া থাকে, বত দিন মনুষ্য ভোমার চরণে আত্মসমপণ ন| 
কয়ে।” (১০1১৪1৩৪ )। 

£পরে শীক্ষসন্দর্ভে ১৪৫ অক্কে উ্রমভাগবণ্ডে বণিত প্রীরা সলীলার “অন্তগৃ হগ্তঠি কাশ্চিং* 
(৯০২৯৮) ইত্যাদি পদ্ত হইতে উক্ত অধ্যায়ের পঞ্চবশ প্ত পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে ব্যাখ্যাত 
হই়াছে। এই গ্র্থে কেবল প্রীভাগবতীর উক্ত প্লৌকসকলই উদ্ধৃত হইয়াছে মাত্র। সেই 
মল জোঁকের সংক্ষিগ অনবাঁদ এইরূপ,--«যে সকল গোপী গৃহে অবক্ষদ্ধ। ছিলেন। বহিনির্নন 

লা, ফ্রিতে পাঁঞ্সিলেন ন শ্ীক্ঞ্চভাবসাযুক্ত সেই দকল গৌগী চক্ষু দিষীলিত ফিরা 
বীরফকে ধ্যান করিতে লাগিলেন ।৮--৫১০1২৯/৮ )। . 

শ্রিঙ্গতম শ্রীকষ্ের ছঃনহ বিরহতাপে তাহাদের ভীকৃধ্চর্শনপ্রতিবন্ধি অণ্ডভ বিনষ্ট “হইল 

এবং ধ্যান প্রাপ্ত পক্ষের আলিজনরূপ 'জানদদার! তাহাধের প্রাকতাঁগাকত সর্বপ্রকার 
-*দৃককু হক হালে মুকিত ঈদতাগবতের গতনখা। বিডি বাছে। হান বাঠক নহে পন 
আদ গন দির্দি& ভুধাযযপদধদি খিক পাইবেধ। :গরসাগাযা টাযীরা নি)". 
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মঙ্গলও ক্ষয় প্রাপ্ত হইল।৮-( ১৭২৯৯ )। তাহার! সম্থই বন্ধনমুক্ত হইয়া, গুণময় দেহ 
ত্যাগ করিয়া, উপপতি-বুদ্ধিতেই সেই পরমাত্মার সঙ্গ প্রাপ্ত হইলেন।”--€ ১০1২৯1১০ )। 

রাজ। জিজ্ঞাসা করিলেন,--হে মুনে, ইহার! শ্রীকফকে পরম কান্ত বলিয়াই. জানিতেন, 
কিন্ত ব্রদ্ধ বলিয়া জানিতেন না। এই গুণবুদ্ধিবিশিষ্টা গোপীদের গুণগ্রবাহের উপরম কি 

প্রকারে হইল? ৫১০1২৯।১১)। ইহার উত্তরে প্রীগুকদেব বলিতেছেন,--হে রাজন্, শিগুপাল 
ভ্ববীকেশকে বিহেষ করিয়াও কি প্রকারে সাযুজ্য সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহ পূর্বেই 
তোমাকে বলিয়াছি। শ্রীকষ্চের প্রিয়তনাঁগণ যে তীহাকে প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে আর.সংশয় 
কি? মানুষদের নিযশ্রেয়সার্থ ই অব্যয়, অগ্রমেয়, গুণাত্ম এবং নিগুপ তগবানের এই গ্রপঞ্চে 

প্রকাশ। বাহার ভগবানে. নিত্যই কাম, ক্রোধ, তয়, প্নেহ, এক্য অথব। সুহৃদ্ভাব প্রতিঠিত 

রাখেন, তাহার! তন্সয়ত্ব প্রাপ্ত হন। শ্রীক্কঞ্চ অজ, ভগবান, ফোগেশ্বরগণের ঈশ্বর) তাহ! হইতেই 
নিখিল জীবের মুক্তি সাধিত হয়; নু তরাং তৎসন্বন্ধে এ নিমিত্ত বিশ্মপ্বের কিছুই নাই।-- 
(১০1২৯১২--১৫)। 

ইতি শ্ীভগবৎসন্দভায়-শ্রীক্রষ্চসন্দ্ভের অনুব্যাখ্যা সমাপ্ত 

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ 
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অশুদ্ধি-মংশোধন 
প্রিফসংশোধকগণের অসাব্ধানতাবশতঃ বর্ণাগুদ্ধি ও অন্তান্ত প্রকারের অ্রধাদি এই 

গ্রন্থে পরিলক্ষিত হইবে । তন্মধ্যে এ স্থলে সংস্কতাংশের কতিপয় গুরুতর জণ্ুদ্ধি শোধন 
করিয়! দেওয়া হইল। | 

১৩ পৃষ্ঠার পার্নুচীতে যে “ক্ফোটবাদ” আছে, উহা৷ ভুল। ১৭ পৃষ্ঠার শ্ফোটবাদ অষ্টব্য। 
১৫ পৃষ্ঠা ১৯ পংক্তিতে প্শৃগালত্বমেব গতিরিত্যুক্তম* এই স্থানের টিগনী ১৬ পৃষ্ঠে ২ 

টিগনীতে অ্টব্য, “হখ। মহাভারতে শান্তিপর্বণি” ইত্যাদি এই স্থলে পঠিতব্য। ১৬ পৃষ্ঠের 
ঘিতীয় টিগননী স্থলে *প্রাভাকরাঃ* এই পদ যোজ্য। 

পৃষ্ঠা পংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
১৬ হ গ্রামাণ্যেন সিদ্ধিঃ প্রামাণ্যদ্, ন সিদ্ধে 

১১ সিদ্েরভাবাৎ সিদ্ধেংভাবাৎ 
২৮ ৮ স্তয়ৈব স্বয়ৈব 
২৯ ১৮ লক্ষণৈষ লক্ষণয়ৈব 
৩৩ € অন্তাগতী নান্তাংপ্যসভী 

তব্রৈবাজানমিতি তত্রেব জ্ঞানমিতি 
প্র ৮ তৎ তত 

* ০. ১৯ অথ কন্মাহচ্যতে বর্গ “অথ কন্মাহচাতে দ্ধ 
৮.১ যন বা্রদ্ধ 

৩১ ্ প্রবৃতেশ্চেত্যত “প্রনৃত্তেশ্চ” (২1২২ অন্ধ 
এ. ১২ দর্শনাদেব সত্যপি দর্শনাদেব। সত্যপি 

২৩ জ্ঞানবদা শ্রযজানং জানবদাশ্রয়াজানং 

৩২ ৪ ন তন্য ন) তন 
রঃ ১৮ তন্ত নত 
৩৩ ৮ স্বাভ্যুপগম স্বাভ্যুপগতা 

৪ ২৭ .  তাকআনমবেদহং তদাত্বানমেবাষেদহং 

০... ২৭ ৬ ৯ ও 
৩৬, ২১ তন তন 

৩৭ ৩ ফ্েবল! তেদে কেবলাতেদে 

৪ তুর্বিধ। চতুর্বিধো 
৮ ১৫ প্রস্কতিঃ প্রকৃতি. 

৪৮ 
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স্তসোব। আনন্দ ময়ন্ত স্তন্তৈব আনন্দময়ত্য 
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শরীর শারীয় 

শঙ্বাকর্ধেণ ইত্যন্মাদাত্বশববাকর্ষেণ 
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এতন্রিয দৃতে এতন্রিমহৃহে 
ময়যোগ্য সয় হজ 
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